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entrada,
hem de dir
que, mal-
grat l’abun-
dor de bibli-
ografia críti-
ca entorn
de l’obra

poètica de Vicent Andrés Es-
tellés, encara esperem la bio-
grafia definitiva del poeta de
Burjassot. Si a hores d’ara
comptem amb perfils humans
i biogràfics gairebé definitius
de les altres dues figures del
segle XX valencià –M. Sanchis
Guarner i J. Fuster–, per què
no abordar ja una biografia
exhaustiva de V.A. Estellés?
Potser la dificultat rau en els
diversos i originals perfils del
mateix poeta.

Voldríem esmentar en
aquesta petita nota algunes
impressions i records del gran
poeta i amic que fou l’Estellés.
Possiblement fou durant l’ho-
menatge que la Universitat de
València va dedicar a Ausiàs

n la seva impressio-
nant Literatura cata-
lanacontemporània,
Joan Fuster diu de
Vicent Andrés Este-
llés: “Feia segles
que, al País Valen-
cià, no es feia sentir,

en poesia, una veu tan intensa i
tan potent”. Impossible definir-
ho millor. Només cal matisar
que, a excepció de Verdaguer,
pocs poetes en llengua catalana
tenen la força i el temperament de
Vicent Andrés Estellés, un home
que va saber dur les seves pors al
volcà, que va transformar en saba
un vitalisme que sovint li feia al-
ternar el riure amb les llàgrimes.

L’amor popular, que representa
el mestre, trenca una tradició ter-
riblementconservadoraen lapoe-
sia catalana i connecta amb l’espe-

rit de Salvat, mort prematurament
abans de ser abduït pels noucen-
tistes. Estellés l’invoca de manera
explícita: “Anirem enllà on és la
cançódeSalvat-Papasseit,nohiha
pèrdua, rierol, vidriola, l’infant que
no es troba el vitet i es pixa da-
munt i s’escalda les cuixes...”.

Estellés es pot interpretar dins
la poesia catalana del XX com un
dels grans poetes, sempre parlant
de l’home i les seves contradicci-
ons. De fet, Estellés té una entitat
tan gran –i tindria tantes possibili-
tatsenunpaísculte inodesestruc-
turat com el nostre– que val la
pena veure’l en tota la seva pleni-
tud, des dels primers poemes, pu-
blicats a començaments dels cin-
quanta fins a l’epopeia que és
Mural del País Valencià, que con-
vindria rellegir i valorar en la seva
magnitud com una vasta radiogra-

fia del país, gestada en un estil líric,
a la manera del Canto general, de
Neruda, i de les odes imparables
del seu admirat Alberti.

Estellés, no obstant, és més po-
derós que Neruda i Alberti. El
nostre poeta recull el relleu d’Au-
siàs March i des dels primers mo-
ments ens explicita les vicissituds
socials i personals, des dels inicis
com a periodista –del diari Las
Provincias, del qual va ser acomi-
adat el 1978 enmig d’una malal-
tia– fins als gustos estètics, que li
feien alternar, per exemple, la de-
voció per Horaci, per Ovidi i, fins
i tot, pel sensual Catul. Amb un de
sol dels poetes llatins no en tenia
prou, en necessitava més. La set
estellesiana no tenia prou abeu-
radors. Sempre, però, al costat
del poble, dels ritmes i de la llen-
gua col·loquial. En això, també,

era un modern, un as irrepetible.
Comença, per exemple, el seu
poema més conegut, Els amants,
amb una cita de March: “La carn
vol carn”. I aquesta aura de March
és visible amb tota la seva esplen-
dor en infinitat de poemes d’una
obra infinita.

El rastre, així mateix, d’Estellés
resulta ben visible en molts poe-
tes de la seva generació i en els
posteriors, que passen pel realis-
me fins a arribar a l’esclat dels se-
tanta. Estem parlant dels Alpera,
Rodríguez-Bernabeu, Pérez
Montaner i companyia. No és es-
trany que l’últim llibre del gran
poeta il·licità Gaspar Jaén es titu-
li Estellesiana (Arola), demostra-
ció fefaent del que van represen-
tar els sonets, els perfums dels
tarongers, els camps llaurats i les
esglésies barroques en l’incons-

cient col·lectiu tan conscient que
Estellés representa representant-
se ell mateix.

Les influències i les referències
esgoten, perquè el poeta va ser
capaç de poetitzar-ho tot. En un
sonet ens ho va explicar tot plegat:
“Em moriré escrivint els millors
versos / de l’idioma català en el
segle / XX, amb perdó de Rosselló
i Salvat, / amb el permís de Pere
Quart i Espriu. // Foix plorarà mol-
tíssim en saber-ho / i inútilment
intentarà un sonet, / l’únic sonet
que li serà rebel / i mai no passa-
rà del tercer vers. // Fuster, Ven-
tura: no direu que no / us he avi-
sat a temps. En els papers / faran
elogis precabuts –oh, sempre //
es necessita una certa perspecti-
va. / Pense en el nostre poble, i li
demane / a Déu una mort digna.
Déu que ho faça”.❋

D’
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valencians. Així fou com el
nostre Vicentico va publicar
els seus dos primers llibres de
poemes: Ciutat a cau d’orella
(1953) i La nit (1956).

Posteriorment, i a mesura
que l’esmentat tàndem criti-
cava obertament la tasca i les
idees fusterianes, sobretot ar-
ran de les publicacions de
Nosaltres els valencians (1962)
i El País Valenciano (1963),
tant l’Estellés com Sanchis
Guarner s’allunyaren de la
bel·ligerància del grup de Tor-
re. Recorde que el mateix Vi-
cent em parlava per aquells
anys amb exabruptes dels su-
posats mentors literaris, en
especial de les seues “estre-
tors ideològiques i estèti-
ques”, car “el catolicisme els
ofega”, em digué en alguna
ocasió. Paradoxalment, ell
mateix encara va publicar,
dins Torre, l’únic poemari seu
al llarg dels 60: L’amant de
tota la vida (1964).

Potser el que més ens va

impactar del primer Estellés
fou, a més del fort lirisme de
La nit, la publicació l’any 1958
del poemari Donzell amarg,
per totes les possibilitats po-
ètiques que encetava amb
una ruptura temàtica i formal
sense precedents. Des del
mestre Sanchis i el caut Fus-
ter, l’entusiasme per aquella
nova concepció poètica va
propagar-se ràpidament en-
tre la plèiade literària del mo-
ment. Amb tot, el respecte i la
devoció per les patums del
moment, com ara Riba, Pere
Quart i Espriu, entre d’altres,
es mantenia, començant pel
mateix Estellés.

La segona fase de l’Estellés,
a partir de l’eclosió de poema-
ris l’any 1971-72, va posar en
evidència l’alliberament defi-
nitiu del poeta, amb pors i
versos acumulats al llarg dels
anys, així com l’ascesi irrepe-
tible d’aquest gran poeta va-
lencià dins l’espectre cultural
dels Països Catalans.❋

Marc l’any 1959 quan vaig co-
nèixer personalment Vicent
Andrés Estellés. Recorde que,
d’entrada, em va impressio-
nar el seu posat d’home sen-
zill, xafarder i directe. Així ma-
teix, les seues dosis d’humor
gros i socarrat que ens colpi-
en als joves poetes valencians
de la generació dels 60: E.R.
Bernabeu, Isabel-Clara Simó,
L. Aracil, A. Cucó, E. Boïls, jo
mateix...

La veritat és que el tarannà
d’Estellés, pel que fa a la seua
relació humana, contrastava
força amb la d’altres poetes
de la seua generació, X. Casp,
J. Bru i Vidal i M. Beneyto, i
amb la d’un J. Valls, més gran
que tots ells. Com que no hi
havia més cera que la que cre-
mava, la majoria de poetes es-
mentats assistien a la tertúlia
de Torre, i, a canvi d’escoltar
les orientacions caspianes, els
factòtums de Torre –Casp/Ad-
lert– decidien quins manus-
crits publicaven dels poetes
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nys de la mort del poeta

Vicent Andrés
Estellés va

deixar molta
obra inèdita
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