
M A R I O L A A P A R I C I O 

SONATA D'ISABEL DE VICENT 
ANDRÉS ESTELLÉS: ENTRE DUES 

EXPRESSIONS POÉTIQUES1 

(1) Aquest treball s'ins-
criu en el projecte de recerca 
GV-3110/95 de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia 
de la Generalitat Valenciana, el 
qual es duu a terme al Departa-
ment de Filologia Catalana de la 
Universitat de Valencia. 

(2) En total, així dones, 
son deuels volums d'Obra Com
pleta apareguts durant disset 
anys: Recomane tenebres 
(1972), Les pedrés de l 'ámfora 
(1974), Manual de conformitats 
(1977), Balanc de mar (1978), 
Cant temporal (1980), Les Ho-
milies d'Organyk (1981), Ver
sos per a Jackeley (1982), Vai-
xell de vidre (1983), La lluna de 
colors (1986) i Sonata d'habe\ 
(1990). Posteriorment han apa-

Tot i que han transcorregut ja cinc anys des de la desaparició del poeta valencia 
Vicent Andrés Estellés, no és difícil constatar com, sense cap mena de dubte, la seua 
obra manté una especial vigencia dins el panorama de les lletres catalanes contempo-
ránies, ja que el poeta de Burjassot és una fita ineludible en la poesia actual a casa nostra, 
tal i com ho evidencia el fet que continúen apareixent a la Uum pública part deis escrits 
que encara romanien ais calaixos i que han tingut, com a fruit mes recent, 1'aparició del 
monumental Mural del País Valencia (publicat el 1996), que consta de tres extensos 
volums en una exemplar edició ¡Ilustrada per Antoni Tapies, Andreu Alfaro i Miquel 
Barceló. La vasta obra poética de Fautor del Llibre de meravelles es troba compilada, 
en part, en els deu volums que formen 1' Obra Completa, culminada amb el darrer llibre, 
que duu per títol Sonata d'Isabel (1990) -objecte de reflexió de les pagines que 
segueixen- i que tanca provisionalment les gairebé tres mil pagines que conformen la 
serie iniciada el 1972 amb la publicado de Recomane tenebres1. 

A hores d'ara, i malgrat la perspectiva deis anys transcorreguts des del seu traspás 
enea, Vicent Andrés Estellés encara es presenta com un poeta difícilment encabible 
sota cap encasellament estétic i amb una producció literaria que gaudeix d'un peculiar 
estatus dins l'ámbit literari cátala. Conreador tant de poesia, de prosa com de teatre, 
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se'ns ofereix, aixó sí, com a un lluitador incansable per 1'idioma i la renovació i la 
normalització literáries, cosa que el dugué a experimentar en la seua activitat poética 
amb tota mena de fonts i de recursos expressius. Si bé hom no pot negar que 1'enorme 
corpus líric del de Burjassot, donades les particulars característiques d'extensió i 
fecunditat, té com a resultat una dilatada producció de qualitat variable, convé no 
oblidar que aquest devessall ha diluit, mes sovint del que caldria, aqueixos casos on el 
seu mestratge poétic queda ben pales i que ens permeten entendre la vertadera 
importancia de P aportado estellesiana a la literatura contemporánia, Tot plegat, el 
domini deis recursos expressius que Esíellés mostra confereix a Pobra una enorme 
versatilitat que li permet d' emparentar-se amb la tradició literaria catalana culta3 o amb 
¡'obra i Pestil d'autors pertanyents a la literatura universal. Aquesta versatilitat és, 
precisament, un deis trets mes valuosos de Pobra estellesiana, i el nostre treball pretén 
de remarcar aquesta multiplicitat de la poesia a fi de veure com, si bé en ocasions el 
poeta es deixa arrossegar per la verborrea i la laxitud creativa, en d'altres moments, en 
canvi, la seua poesia se sitúa dins les coordenades mes consagrades de la tradició 
literaria catalana. Anem per parts, dones. 

En una primera aproximado al llibre que ara ens ocupa, el lector no avisatpot pensar 
que, atesa la condició de tom darrer que clou les obres completes, Sonata d'Isabel 
esdevé punt final de l'evolució poética del nostre autor o que, a tot estirar, marca un 
moment d' inflexió, canvi o renovació, en la trajectória lírica de Vicent Andrés Estellés. 
Res mes iluny delarealitat, pero. Encara que a Pepíleg se'nsadverteixqueestemdavant 
una clausura mes aviat teórica i provisional,4 tot deixant entréveme que es tracta d'una 
obra encara en procés, Porganització del material que ara es publica - i , comptat i 
debatut, prácticament Pestructurado total de PObra Completa- pot dur a una lectura 
equivocada per part del lector. En efecte: Sonata d'Isabel arreplega mataríais de 
procedencia, estil i técniques diversos, tot combinant escrits inédits amb la publicado 
de texts ja editats i que apareixen ací revisats o amb el que, pensem, son els esborranys 
de poemes publicats en volums anteriors.5 Es tracta, en definitiva, d'un recull forca 
dispers. 

L'heterogeneítat del llibre és, tanmateix, un exceHent exponent de la diversitat 
característica de la poética estellesiana. La magnitud enorme i complexa de la poesia 
de Vicent Andrés Estellés és plenament comprovable en el present volum que, en 
aplegar textos de tan variada adscripció, ens fan palesa la gran gamma d'estils 
identíficables en Pobra del de Burjassot: juntament amb la poesia de caire social, com 
ara les Pestes bucóliques, trobem poesia de dimensions épiques, la Cantata de Castelló 
de la Plana o Y Elegía al palau deis Reís de Valencia per exemple, reculls de caire 
imaginatiu i sensorial, com alguns deis Poemes esparsos, així com la poesia amorosa 
d'heréncia simbolista de Tancat d'Aleixandre o la poesia experimental de Quadern 
púbüc i notori. 

regut Esta! d'excepció (1991), 
Mare de térra (1992), Testar 
(1993) i Mural del País Valen
cia (1996). 

(3) Tal i com he estudiat 
en la meua memoria de Uicen-
ciatura Una aproximado a la 
tradició literaria catalana me
dieval en la poesia de Vicent 
Andrés Estellés (Universitat de 
Valencia, 1997), inédita. 

(4) No podem estar-nos 
d'assenyalarcom la provisiona-
litat i la improvisado semblen 
haver estat les directrius perma-
nents en 1'organització i compi
lado deis materials de Y Obra 
Completa. Si ja el próleg de 
Joan Fuster apuntava envers 
aquesta direcció amb el títol mes 
que explícit de «Nota -provi
sional i improvisada- sobre la 
poesia de Vicent Andrés Este
llés» (1972:17), Jaume Pérez 
Montaner, en l'epíleg, rebla el 
clau amb l'«Epíleg provisional 
a l'obra completa de Vicent 
Andrés Estellés». Així mateix, 
les declaracions d'Estellés al 
respecte se'ns apareixen plenes 
de sentit quan remarcava que 
«les obres completes son una 
fantástica improvisacíó que va 
fer Eliseu» (Bou 1978:60). 

(5) En efecte: si reculls 
com ara Pestes buebliques o 
Gentil burgesa son inédits, So-
natad'Isabeles, el fragment d'un 
poema que trobem dins el llibre 
Cant temporal (1980), inclós al 
volum tinqué de Y Obra Com-
pleta. Aixímateix,«Fragment3» 
que trobem dins els Poemes es
parsos és, pensem, e! nucli ori
ginan del que fou el poemari 
Colguen les gents amb alegría 
festes, contingut dins el segon 
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volum de V Obra Completa, Les 
pedrés de l'ámfom (1974). 

(6) Preguntat sobre el 
procés de creado poética, Este
llés parla del refús a qüestions 
formáis: «Jo he anat escrivint 
simplement perqué sernpre he 
tingut, si em permets la confes-
sió, que és lleugerament impú
dica, la por de morir-me sense 
poder dir abans determinades 
coses que volia dir. Aixó ha fet 
que no em plantegés gaire les 
qüestions de formalisme, que 
considerava que eren discus-
sions académiques; jo continu-
ava escrivint versos» (Bou 
1978:58). Cal matisar, pero, 
aqüestes reflexions, que apun
ten mes aviat envers una defen
sa de la llibertat creativa, que 
perrneta la lliure expressió de la 
veu del poeta, que no cap a la 
llicéncia i facilitat poétiques, 
Alio que Estellés rebutja en po
esía és el concepte de formalis
me com a valor en ell mateix, 
com a simple ornamentado del 
text, o dit d'altra manera, la cre
ado d'un univers merament lin-
giiístic que elimine tota referen
cia al món de 1'experiencia, ja 
que es corre el perill d'eliminar 
el contingut del poema, alió 
vertaderament important per al 
poeta. 

(7) ElpoetadeBurjassot 
afirmava la inalienable voluntat 
de comunicado que presidia la 
creació poética: «He tingut des 
de sempre la voluntat d' arribar a 
tothom: al conductor del tram-
via, al treballador de la cantona
da, a la dona del supermercat. 
Vull arribar a tothom; pense que 
és el que cal. Potser será molt 
efímer el que faig, pero jo sem
pre rn'tie proposat aixó i he cre-
gut en les coses que feia». 

Malgraí aquest ampli ventall de motius i línies temátiques, en l'análisi de les quals 
no podem aprofundir per manca d'espai, la poesia de Vicent Andrés arrossega, pero, 
tot un llast de tópics ben engrescadors. Potser el mes estés de tots és aquell que ens el 
presenta com un poeta popular -populista mes aviat- en el sentit mes pejoratiu del 
terme. El poeta valencia és conegut, avui en dia - i en part grácies a la projecció que ell 
mateix propicia-6 com a escriptor que fa una poesia descurada i espontánia, de molt 
fácil comprensió. Aquesta apreciado suggereix, pero, unaimatge ambigua iperillosaraent 
reduccionista, ja que deixa en un segon terme una serie d'obres que, sens dubte, 
mereixen un tractament ben diferent. 

La creació d'un nou llenguatge poétic, bastit a través d'una explosiva combinació 
de referéncies i expressions cuites amb mots i construccions pouats directament del 
registre coi-loquial i familiar és un deis aspectes mes meritoris que els crítics han 
assenyalat en el parlar d'Estellés. Fet i fet, la conformació d'un discurs poétic forjat 
únicament mitjancant les eines que la tradició literaria proporciona resultava insufi-
cient per al poeta, que necessita, a fi d'aconseguir la máxima eficacia comunicativa, 
d' altres eines que faciliten la tasca de recepció al lector.7 És evident que 1' entorn cultural 
immediat li proporciona una font inesgotable de recursos lingüístics que es fan servir 
en el text amb una finalitat no sois comunicativa sino també corrosiva i colpidora. El 
discurs global estellesiá, amb les referéncies literáries cuites d'un costat i el discurs 
col-loquial per l'altre, s'emmarca, dones, dins aquesta línia i els poemes participen, en 
major o menor grau, d'aquests elements básics. 

Pestes bucóliques i el «Fragment 3» que trobem a Sonata d'Isabel poden agafar-se 
com a exemples paradigmátics d'aquests dos pols oposats en la dicció poética: un 
parteix de la selecció, apropiado i recreado deis elements que la tradició cultural 
aporta, tot combinant-los amb un tractament desimbolt i familiar: el «Fragment 3» 
inclós dins els Poemes esparsos. L'altre, representat per Pestes bucóliques, tot i 
compartir unes característiques comunes -com son la utilització d'un llenguatge 
planer, la introducció de frases i mots pertanyents ai registre familiar i col-loquial o el 
deliberat prosaisme del llenguatge- deriva en unes composicions on la qualificació 
com a poemes respon, mes aviat, a ia presentació tipográfica.8 

LA POESÍA CIRCUMSTANCIAL: PESTES BUCÓLIQUES 

El recull Pestes bucóliques amb qué s'obri el volum és un ciar exemple de poesia 
social. Motivat per una circumstáncia histórica concreta -la mort del dictador-, les 
composicions esdevenen una rabiüda invectiva contra el régim franquista, i denuncia 
els anys d'opressió i l'esperanca en el ressorgiment democrátic. El jo poétic, que 
assumeix el compromís d'esdevenir amarg testimoni d'un passat historie angoixant, 
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enfila al llarg deis diferents sonets un seguit d'atacs contra el máxim responsable d'una 
situació que impedí, durant molts anys, la superado d'un estat d'opressió, tant a nivell 
social com nacional. Es tracta, comptat i debatut, d'un tema ámpliament recorregut per 
l'autor, que ja s'iniciava en la década deis cinquanta amb la redacció del Llibre de 
meravelles. L'odi i el desig de venjanca: «El mort mes mort, el mort sense remei, / 
haurás de ser, i successivament / et mataran tots els que vas matar» (SI: 13) es combinen 
amb 1'alegre clamor popular per la llibertat recuperada després d'anys de dominado 
franquista. El present historie és, com hem assenyalat, un tema que reapareix contí-
nuament en els llibres d'Estellés, pero és ara quan s'incideix especialment en 1'espe
ranza de futur, tot insistint en la importancia de la vida humana: «No et morirás. 
Restarás sois per veure / com creix un poblé en llibertat i pau, / cantant la sang felic 
dintre les venes, / tot un futur obert com un carrer» (SI: 15). Per bé que el llibre reprén 
el to esperpéntic i satíric estellesiá, i les descripcions que del dictador fa Fautor recor-
den vagament el mostrari de personatges d'El granfoc deis garbons (1972) o Pedrés 
defoc (1980), el conjunt no és massa reeixit a causa de la manca d'ambició lírica deis 
versos, la práctica inexistencia de figures retoriques i el to militant que destil-len els 
sonets, que arriba en ocasions al pamfletarisme mes descarat. La referencia a la realitat 
de 1' época no va aparellada amb altres recursos a nivell métric o morfosintáctic i el posat 
poétic, des de 1'angle formal, resulta extremadament simple. Amb prou feines si trobem 
algún encavalcament o estructures sintáctiques paral-leles, recursos llargament sovin-
tej ats per la poesía seixantina, que per altra banda ajudarien a la progressió temática deis 
poemes. Convé no oblidar que, si bé el tremp descordat d'Estellés en els poemaris 
anteriorment esmentats produeix un sentiment d'historia viva i humana, punyent, ací, 
en canvi, el resultat aconseguit és forca diferent: la recreado en la mort del dictador no 
passa de ser, tot i el dramatisme de les acusacions, una simple acumulació d'atacs 
brófecs i de renecs, que no aporta, en definitiva, res a la producció poética anterior. 

Irritarás, t'ho promet, la mort; 
i fortament t'agafará de sobte 
i no et valdrá que intentes dir Pepet. 

Amb rots, amb pots, amb cagades indignes, 
amb un orí d'indestriat origen, 
t' enterraran amb la darrera merda. 

(SI:9) 

LA POESÍA D'INFLUENCIA CLASSICA: EL «FRAGMENT 3». 

Poemes esparsos, recull que arreplega materials de molt diversa procedencia, 
alguns d'ells inacabats és, pensem, el nucli originan del que fou el poemari Colguen 

(8) Com molt encertada-
ment assenyalava Johannes 
Hosle, a f i d1 aconseguir una acu
rada apreciado de la poesía de 
Vicent Andrés Estellés «cal se
parar el blat de la palla de l'Obra 
completa, per tal que la part 
valuosa no es perdi arrossegada 
per la massa. En Estellés es tra
ben textos que son recognosci
bles com a poemes mes aviat 
per l a presentació tipográf ic a que 
no pas per llur qualitat poética» 
(1995:43). 

(9) En efecte: aquest 
fragment de poema és, pensem, 
el ñus d'un altre titulat amb un 
vers manllevat d'Ausiás March, 
[que s'incloudms Les pedrés de 
l'ámfora. Sicomparemtotsdos 
poemes, podem comprovar com 
la composició inclosa dins 
aquest segon volum és mes llar-
ga-constade 194 versos mentre 
que de Sonata d 'Isabel está con-
format per 144- i, a mes, a mes, 
es produeixen lleugeres varia-
cions entre els fragments co-
muns. Encara que aqüestes son 
mínimes i afecten, sobretot, 
qüestions de puntuació i de lé-
xic molt concretes, les modifi-
cacions introduí'des ens perme-
ten d' albirar el procés de corree -
ció i de revisió que Estellés rea-
litzava amb la seua producció: 
al fragment de Sonata d'habel 
detectem incorreccions léxiques 
i gramaticals que son esmena-
des en la versió definitiva apare -
guda a Les pedrés de l'ámfora. 
Així mateix, ens permet de lien-
car la hipótesi que Estellés in-
cloía els elements paratextuals, 
com ara el títol o la dedicatoria, 
una vegada redactat el poema 
-el poema del segon volum in-
clou un títol i una dedicatoria 
inexistents al fragment del vo-
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lum desé- així com adonar-nos 
de la total manca de sistematit-
zació en organitzarels materials 
que conformen VObra Comple
ta ja que, com hem vist, al darrer 
volum aparegut -i sense cap 
mena d' avfs al respecte per part 
del compilador-, trobem mate
rials possiblement anteriors a 
aquells que apareixen al volum 
segon, anterior cronológicament 
al volum desé. Les dificultats 
que se' n deriven per establir una 
cronología de la producció poé
tica estellesiana son, dones, ben 
evidents. 

(10) A nivell formal 
destaca, de manera especialment 
significativa, la marcada 
presencia d'interrogacions, tret 
que remarca el col-loquialisme 
de la composició en una poesía 
que s' estructura al voltant del 
dubte i la incertesa vital del jo 
liria Aquest recurs que, com a 
estrategia argumentativa, no 
implica sempre una resposta, 
serveix per a incrementar el 
sentit reflexiu i meditatiu de la 
composició, vinculada a la 
recerca i a l'anhel del poeta. Al 
costat de les interrogacions 
també trobem els paral-lelis-
mes, les repeticions i els 
polisíndetons que configuren 
frases breus i descriptives que, a 
través de l'acumulació d'ele-
ments, construeixen la globalitat 
del poema. Aqüestes construc-
cions narratives i Pus d'ex
pressions coHoquials pro
porcionen una sensació d'espon-
taneítat i naturalitat, així com 
cerquen de crear un ambient 
opressiu que reflexe l'estat 
angoixat del subjecte poétic: «i 
et permetries cándids, ele
mentáis indicis, / i el teu posat 
sol-lícit tindria ja un objecte, / i 

les gents amb alegría festes,9 inclós dins el segon volum de FObra Completa, Les 
pedrés de Vcanfora (1974). La composició apunta clarament a una vinculado amb la 
temática existencialista, en la línia d'altres reculls com ara La nit (1956), La clan que 
obri tots els panys (1971), Hamburg (1974) o Pedrés de foc (1980). Tot i que la 
composició fa servir, com en Pestes bucdüques, estructures característiques de laprosa, 
el rerefons conceptual que sustenta el poema, al servei del qual es troba un discurs amb 
una forta cárrega semántica, proporciona a la composició un carácter molt mes ric i dens 
que no ais sonets anteriorment esmentats. Ho veurem tot seguit. 

El text, d'un marcat caire reflexiu, se centra en 1'explorado de l'esfera íntima del 
poeta. El dubte i la reflexió sobre la propia existencia son les claus que vertebren la 
composició, on el jo líric expressa la incertesa de la seua experiencia vital així com els 
dubtes constants que 1' assetgen. La solitud, el record, la nit, les reflexions sobre la vida, 
el desig, l'amor, i el desistiment vital son els motius dominants al llarg deis versos, que 
ens presenten un subjecte poemátic lliurat a una amargor vital forca acusada. 

El poeta se'ns presenta com a ésser solitari i errabund, que vaga peí món gairebé 
sense esma tot contemplant la vida al seu voltant i comprovant la impossibilitat de 
participar en ella peí rebuig mateix deis hómens que el condemnen a un permanent estat 
de solitud i que, en conseqüéncia, l'equipara a la condició de les animes en pena: 

(...) i et saps refusat, et saps viu i errabund, 
incomplet per aixó, vas d'una banda a Paltra, 
has anat sempre sol -et saps sol, des de sempre, 
i experimentes, ara, l'espant, la soledat 
que no experimentaves: et saps, sol, refusat, 
o escopit o Uancat a la vida, al carrer, 
mirant com altres juguen, fan l'amor, compren coses, 

(SI: 162) 

La incertesa vital, la desorientado i la impotencia que se'n deriva, així com el dubte 
continu son els trets determinants d'un jo líric que arriba fins a l'extrem de titubejar 
sobre la propia condició d'ésser viu, amb existencia conscient: «no saps si has viscut 
o has de viure encara/ o si ja no has de viure, defínitivament» (SI: 162) mes acostat, per 
tant, a la figura d'un mort en vida, amb les conseqüéncies dramátiques que aquest fet 
comporta. En un estat de perplexitat permanent el subjecte líric, al llarg del poema, 
cercará desesperadament de trobar una solució a aquesta incertesa vital mitjancant la 
reflexió i la interiorització que li permeta 1' autoconeixement.I0 La conclusió que en trau 
el poeta després d'aquesta recerca interior és que la certesa d'haver viscut no pot mes 
que mesurar-se en el terreny, mes que Uefiscós, del record, encara que ell mateix és 
conscient de l'autoengany i que aquest mai no pot donar sentit a la realitat. Aquest 
carrero sense sortida només pot conduir, així dones, a l'estat present de sofriment i 
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desesperado en qué el poeta es debat, i ara ja ni tan sois la vivencia de l'amor permet 
d'ordenar al jo poétic la seua experiencia interior: 

tristament et debats, perplex, entre records 
de dies que no saps si tías viscut o pensat, 
si has pensat o has volgut, has somiat o esperes: 
una perplexitat series, si bé ho mires, 
una indecisió, i encara que et diguessen 
que sentiren per tu un vast amor o bé 
una clara amistat i et donassen, així, 
la certesa que has viscut, o que has estat 
entre persones vives, no hauria de bastar-te: 

(SL161) 

Llavors la paraula, la poesía, es revela com la instancia superadora del tot, com 
Túnica eina que podria permetre la recuperado i 1'ordenado de la realitat, la creació, 
fins i tot, d' una vida paral-lela a la seua propia existencia real, que li permeta de superar 
el caos i la desintegrado: «la teua [vida] anava estructurant~se / aconformant-se a 
aquella que sois endevinaves, / si és que no la creaves, oh dolca invenció / o bé creació 
teua, estrictament teua» (SI: 164). El silenci és, pero, Túnica resposta que troba a les 
seues inquisicions que transraeten, comptat i debatut, una sensació d'apatía i desespe
raba gairebé totals: «tot és en va, i en va insisteixes, fas versos, / et fas unes preguntes 
que ningú no et contesta» (SI: 163), cosa que reforca, encara mes si cap, la sensació 
d'extrema indefensió i vulnerabilitat del subjecte. Al capdavall, pero, aquest darrer 
esforc es reconeix clarament estéril i, llavors, la impotencia i la desolació s'apoderen 
de l'espai íntim del poeta: arribats a aquest punt tot és inútil, i la tristesa i la soledat, el 
rebuig i la incertesa, el converteixen en un ésser errant i meditabund, que ha foragitat 
tota esperanca, i a qui només li queda el recer del record, tal i com afirma en la conclu-
sió del poema: 

i tot és un record, al-lusions secretes, 
perqué no saps si vius, com no saps si has viscut, 
i ignores si viuras, i tens, també, de tu 
una vaga memoria lentament indecisa. 

(SI: 165) 

Aquest sentiment angoixant troba un il-lustre precedent en el poema XIII de Ausiás 
March, «Colguen les gents ab alegría festes», que Estellés escull posteriorment com a 
títol per al seu. Aquella caneó, que s'inclou dins el cicle de «Llir entre cards», sembla 
haver impressionat vivament Fautor de L 'Hotel París, qui n'extreu elements per a 
aquesta composició i per a d'altres.11 La peca original ausiasmarquiana expressa el 

a poc a poc senes, entre 
unes i altres coses, / materia 
de versos, i ja un dolor 
invicte» (SI: 164). 

(11) Així per exem-
ple, al poema «Rima» in
dos dins el recull Escrits 
del castell trobem els se-
güents versos que apron
ten el mateix vers, tot i que 
ara queda incorporat com 
a un element mes del poe
ma: «Closos els ulls, retor
naría a casa. / Colguen les 
gents amb alegría festes» 
(CT: 268). 
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pregón dolor del poeta per 1'extrema crueltat de la dama, que l'ha rebutjat, i per la qual 
cosa l'ha convertit en una ánima en pena -el paral-lelisme amb t'estat errabund 
estellesiá és palés- a qui ja no plau el contacte amb els vius. Si bé les causes del patiment 
d' Estellés no son causades peí rebuig de la dama, sino peí de la societat en el seu conjunt, 
podem comprovar com existeix una marcada comunitat de to i recursos entre els dos 
autors: el to tétric, desesperancat que Riquer (1964:173) constata en la poesía de March 
és el que arreplega Estellés en elaborar el seu poema, amarat de desistiment i amargor, 
de «dolor, latristesa,els mancaments, la rabia» (SI: 162). Abandaaixó, també hi trobem 
el motiu de 1' ánima en pena, del mort en vida, que vaga al voltant del cementen parlant 
amb els morts, present en el poema d'Ausiás, i que Estellés segueix ben de prop, bo i 
reelaborant-lo d'acord amb les seues necessitats: 

Colguen les gents 
iloant a Deu, 
Places, carrers 
sien oerquats 
E vaja yo 
interrogant 
e respondran, 
d'altre que mi 

ab alegría festes, 
entremesclant deports. 
e delitables orts 
ab recont de grans gestes, 
los sepilieres cerquant, 
animes infernades, 
car no son companyades 
en son continuu plant. 

(XIII: 1-8)12 

(12) En les compo-
sicions d'Ausiás March 
citem per l'edició d' Ama-
deu Pagés (1995). Laxifra 
romana fa referencia al 
número del poema, i 1'ará
biga ais números deis ver
sos citats. 

Ens trobem, igualment, amb 1'experiencia metafísica i humana d'un jo desarrelat 
i isolat que es dirigeix a un tu interlocutor, desdoblament del jo poétic. Aquest 
desdoblament permet a 1' autor d' amagar-se sota una máscara ficticia, alhora que crear 
una distancia psíquica que li possibilita una mes lúcida análisi de la propia consciéncia: 
«...i et saps refusat, et saps viu i errabund, / incompletper aixó, vas d'una banda a l'altra 
/ has anat sempre sol -et saps sol, des de sempre» (SI: 162). 

Els vius rebutgen el tráete amb Ausiás i fugen atemorits: «d' imaginar mon estat son 
esquius, / si com d'hom mort de mi preñen espant» (XIII: 11 -12). De la mateixa manera, 
el poeta actual se sent també rebutjat pels hómens, els quals semblen complaure's a 
intensificar el seu dolor, tot agreujant-lo i fent-li mes pregón el seu a'illament del món 
deis vius: «i allargues una má i dius l'acostumada / frase, sents el refús, te'l declaren, 
te'l diuen, / i juguen, fan l'amor, ara encara amb mes furia» (SI: 162). 

Tot i aixó, cal assenyalar una diferencia actitudinal clau entre tots dos autors que no 
se'ns pot passar per alt. Si bé Ausiás March rebutja intencionadament el contacte amb 
els hómens «per co no em plau la práctica deis vius» (XIII: 10), cosa que li permet 
d'alcar-se -amb actitud enorgullida i altiva, tan característica de March- per sobre de 
la resta deis humans, malgratel dolor que aquest fetliprodueix, Estellés, en can vi, cerca 
desesperadament la companyia deis seus semblants i Ilur rebuig accentua, encara mes, 
la sensació d' amargor i fracás que es deriva del seu isolament vital. Immediatament ens 
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adonem de les conseqüéncies tan dramátiques que aquest fet comporta per al jo líric. 
Al poeta valencia ni tan sois li resta ja el consol del patiment propi com a principi 
ennoblidor i dignificador que l'enlaire per damunt la resta deis moríais, que el situé en 
una posició privilegiada, tal i com ocorre en Ausiás, ja que en ell, en Estellés, el 
sofriment esdevé simplement un component integrant de la seua existencia, sense la 
propietat purificadora i dignificadora que li atribuía l'il-lustre predecessor. I el mateix 
poeta és conscient que no pot convocar les propietats guaridores, gairebé taumatúrgi-
ques, del sofriment. El desistiment vital que se'n deriva, consegüentment, és total: 

no et donava el dolor superioritat, 
ni potser t'enriquia; simplement agrupava, 
i feia inexpugnable, l'ésser que fores i ets: 
els dies, els fracassos, com certes referéncies 
-determinats carrers que mai no oblidarás, 
on et sentires trist com ningú s'ha sentit, 
on et veieres, sol, destinat a la pena-
vertebren, com uns ossos, el dolor, el teu eos; 

(SI:165) 

La referencia a Ausiás March abasta fins al punt de fer una menció explícita a la seua 
poesia, que apareix citada en un determinat moment: «anotarás uns versos d'Ausiás 
March al marge, / amb el convenciment que tot és ben inútil» (SI: 163). Solitud i 
marginalitat son, així dones, dos trets específics d'aquest poema que, juntament amb 
la incertesa vital i 1' amargura, conformen la visió global que ofereix la composició i que 
el vinculen amb la caneó de March. 

Per tant, i a tall de conclusió, podem afirmar com una revisió parcial de Sonata 
d'Isabel ens permet de constatar la gran riquesa i varietat del discurs líric estellesiá, 
alhora que verificar el domini del llenguatge de Vicent Andrés Estellés que, si bé en 
ocasions es decanta envers la provocado i el renec, en d'altres moments, en canvi, és 
capac de fondre inigualablement la producció personal amb els materials que li 
proporciona la nostra tradició cultural, tot mantenint un difícil equilibri entre alió cuite 
i alio popular i fusionant-ho en un tot globalitzador. En aquesta difícil combinado, en 
aquesta alternativa revolucionaria que cerca l'enderroc deis models estétics mes 
tradicionals, rau un deis atribuís mes singulars de la poesia estellesiana, laqual s'erigeix 
com una de les propostes mes subversives i alhora mes suggeridores de la literatura 
valenciana contemporánia. 
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