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ilálustren de primera mà els plantejaments literaris exposats al llarg del llibre i
possibiliten l’ampliació i complementació dels continguts per part del lector, mitjançant
la lectura directa de textos i autors. Tot plegat, una obra completa i rigorosa,
imprescindible per tenir una visió de conjunt de la literatura catalana actual, d’interès
no sols per a estudiosos de literatura, sinó per a tot aquell que desitge endinsar-se en
el coneixement d’un dels períodes més complexos i interessants de la literatura
catalana. Només cal desitjar la prompta aparició del manual també en català.

MARIOLA APARICIO

Universitat de València

Vicent Andrés Estellés. Edició a cura de Ferran Carbó, Enric Balaguer i Lluís
Messeguer, (Alacant, 2004, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2004.

El volum Vicent Andrés Estellés recull les conferències llegides l’any 2003 a les
Universitats de València, d’Alacant i Jaume I amb motiu del desè aniversari de la mort
del poeta Vicent Andrés Estellés. El llibre, però, no és tan sols un aplec de diversos
estudis commemoratius, sinó un assaig d’aprofundiment en l’obra d’aquesta figura
literària, la transcendència de la qual encara no ha estat prou estudiada. Com en tot
llibre col·lectiu que tracta sobre un mateix personatge, hi ha coincidències entre alguns
dels articles, tot i que cada un d’aquests treballs sigui fruit de plantejaments, de
metodologies i de punts de vista diferents. En tot cas, però, aquestes coincidències
vénen donades pel fet que l’obra d’Andrés Estellés respon a unes característiques
constants en els seus llibres, com són l’œs d’un llenguatge col·loquial, un cert
prosaisme, l’erotisme o la conscienciació nacionalista. Aquesta unitat té el mèrit de
donar-se en una obra força extensa que, encara que sobretot se circumscriu a la poesia,
també abasta altres gèneres literaris.

El llibre s’inicia amb un treball molt documentat de Ferran Carbó sobre “Els
inicis de Vicent Andrés Estellés i la poesia dels anys cinquanta”. Carbó elabora un
panorama complet de les lletres valencianes de la postguerra immediata, època en la
qual se situen els començaments de Vicent Andrés Estellés. Així, amb el poemari El
corazón en la mano el nostre poeta quedà finalista a la segona convocatòria del Premi
València de Literatura, que des del 1949 era convocat per la Diputació de València.
Però en aquests anys en què Andrés Estellés escriu en castellà ja trobem en català el
poema “Voler” (1948). El canvi de llengua constitueix un aspecte important a tenir en
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compte, en el qual Carbó assenyala el paper determinant que hi tingué la coneixença
de Manuel Sanchis Guarner i de Francesc de Borja Moll el 1951 amb motiu de
l’exposició del Diccionari. L’opció lingüística envers el català, en una època d’absoluta
castellanització dels àmbits cultes, es consolida entre 1952 i 1953, i dóna lloc als seus
quatre primers poemaris –Ciutat a cau d’orella, La nit, L’amant de tota la vida i‘Donzell
amargü que és premiat a les festes de Cantonigròs el 1956–, vinculats al grup Torre.
Aquesta producció inicial és molt abundant, encara que durant molts d’anys restarà
impœdiques o incorrectes. Així, la seva poesia amorosa adquireix un sentit revulsiu,
sobretot en contrast amb l’ambient repressiu del món de la postguerra. En aquesta
lluita contra el pensament gris i contra la moralitat estreta i paralitzadora de l’època,
la poesia de Vicent Andrés Estellés esdevé un exemple d’heterodòxia i de potència
verbal inusitades. Malgrat la dificultat d’abastar totes les possibilitats del tema amorós
en la poesia d’Andrés Estellés, Manel Garcia Grau assaja una classificació dels diferents
tipus d’amor que apareixen en el poeta de Llibre de meravelles.

El contingut social i patriòtic de l’obra del nostre poeta motiva el treball de
Francesc Calafat “Individu, societat i literatura en la poesia de Vicent Andrés Estellés”.
Calafat aplica a la poesia d’Andrés Estellés uns conceptes que, metodològicament,
procedeixen de la teoria política i de la sociologia. Per aquest motiu, parteix d’una
anàlisi de la societat de la postguerra i mostra com aquesta es reflecteix en l’obra poètica
de l’autor de Burjassot. Calafat considera que, tot i l’interès pel vessant social, el punt
central de la poesia de Vicent Andrés Estellés es troba en la defensa de la llibertat
individual i de la voluntat personal. Per això, sobretot al Mural del País Valencià, punt
culminant de la seva poesia –diguem-ne– patriòtica, defensa una societat més justa, en
la qual la llibertat és un valor suprem de l’individu. L’article detalla els diversos aspectes
que defineixen un poble i que apareixen al Mural...: la idea de la transcendència del país
més enllà del temps, la responsabilitat colálectiva, el territori com a suport físic de la
nació, la llengua, la cultura i els seus protagonistes, etc. Es tracta d’una sèrie de
referències que, des del punt de vista sociològic, tenen la funció de cohesionar un poble.

Des d’un aspecte més estrictament lingüístic i literari, Vicent Salvador analitza
diversos caires de la poesia de Vicent Andrés Estellés a “L’escriptura estellesiana: claus
pragmàtiques”. A partir del concepte d’estil i de les aportacions de la pragmàtica,
Salvador explica com el poeta “selecciona les peces del trencaclosques, les combina, les
articula, les fonamenta i va alçant l’edifici orgullós d’un estil personal que desafia les
normes habituals” (pàg. 114). L’amplitud del terreny a explorar per Salvador fa que el
seu estudi hagi d’incidir sobre una multitud de trets de l’obra poètica del nostre autor.
Així, es refereix al prosaisme de la poesia de Vicent Andrés Estellés, que contrasta amb
la seva capacitat versificadora i el seu sentit innat del vers, i al seu coláloquialisme, que
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s’explica perquè parla en nom dels altres i el condueix a una rica fraseologia. Tot i haver-
hi un plantejament essencialment biogràfic, Vicent Andrés Estellés es presenta com un
membre més de la colálectivitat, com un home del poble del qual se sent part.
L’erotisme estellesià, que es correspon amb la reivindicació de la corporeïtat i del
fisiologisme, produeix en la seva poesia un abundant lèxic referit al cos humà. Per altra
part, és evident que el poeta de Burjassot es caracteritza per un llenguatge poètic en el
qual, a més dels trets ja esmentats, destaca el poc ús de la metàfora enfront de la
preponderància de la metonímia, juntament amb l’adjectivació inesperada, la
combinació d’adjectius amb adverbis acabats en –ment, l’ús dels quantificadors, etc.
Ja en el nivell del que Salvador denomina “macroestructures expressives”, Vicent
Andrés Estellés, tot seguint l’exemple d’Ausias March, pretén oferir una imatge pròpia
davant el lector, alhora que vol mostrar en espectacle el que narra i vincular la seva obra
a una consigna cívica.

Precisament, una de les constants de la poesia de Vicent Andrés Estellés és la gran
presència de referències a obres d’altres autors. Mariola Aparicio estudia aquest caire
a la ponència titulada “Intertextualitat en l’obra de Vicent Andrés Estellés”, on es
refereix a la utilització d’autors medievals catalans i llatins, de citacions, de títols,
d’imatges, de personatges, etc. Es tracta d’un exercici de transformació, que lliga la
poesia del valencià amb la dels seus mestres del mateix país i amb els autors llatins de
sempre. El nostre poeta vol connectar amb la tradició clàssica interrompuda al segle XV

i, tot superant el localisme, enllaçar amb la poesia universal. Jaume Roig i sobretot
Ausias March són els principals models que troba en la nostra tradició medieval. Amb
Roig coincideix en l’ús d’un estil popular i satíric; encara que se’n distancia per
l’absència de moralisme, per la voluntat testimonial i de denúncia i, sobretot, pel
vitalisme. Amb March la coincidència és major, tot i que el poeta de Gandia només vegi
una solució als seus conflictes en la mort i, en canvi, Estellés opti per la vida
inequívocament. Igualment, en llurs respectives poesies també trobem paral·lelismes:
la poesia com a expressió d’uns sentiments torturats i angoixosos, l’ús de comparacions
i la introducció de frases col·loquials, etc. En els clàssics llatins, sobretot Catul i Horaci,
Vicent Andrés Estellés troba el gust per una poesia basada en la sinceritat, en el refœs
de l’artificiositat i l’interès per les coses senzilles. Tanmateix, el classicisme del nostre
escriptor es pot interpretar també com un recurs amb què pretén esquivar la censura
i la repressió de la postguerra.

Des de la perspectiva de la poètica de l’imaginari, Joaquim Espinós estudia “La
construcció de l’imaginari nacional en la poesia de Vicent Andrés Estellés”. La
coincidència del poeta de Burjassot amb el nacionalisme valencià emergent als anys 70
i el propòsit d’estendre el procés de conscienciació nacional duen la seva poesia al tema
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“èpic”. D’aquesta manera, al costat de l’aportació teòrica de Joan Fuster, Vicent Andrés
Estellés esdevé el creador de la mitologia identitària valenciana. Espinós detecta la
presència del tema patriòtic o nacional en diversos poemes apareguts als anys 70, en
els volums de l’Obra Completa. Però aquest tema irromp sobretot en el Mural del País
Valencià, on Vicent Andrés Estellés esdevé alhora el cronista i el sacerdot, el poeta-guia
i l’heroi que assumeix la defensa de la voluntat popular. Aquesta poesia patriòtica
coincideix amb un moment d’efervescència del catalanisme, que cerca l’alliberament
del jou secular a què el País Valencià (i els Països Catalans) està sotmès. La voluntat
enciclopèdica presideix el Mural del País Valencià, on el poeta recorre els mites
històrics, geogràfics i culturals de les comarques valencianes per tal de contribuir a la
creació (o a la consolidació) d’una mitologia que ajudi a sostenir l’orgull dels ciutadans
envers el país i la cultura propis.

Altres autors del volum dediquen els seus treballs a aspectes més concrets. És el
cas de Josep M. Navarro i de Jaume Pérez Montaner. El primer comenta l’Ofici
permanent a la memòria de Joan B. Peset, que fou afusellat a Paterna el 24 de maig de
1941. Navarro ens explica el referent històric a què al·ludeix el poema (això és, la
història de l’ajusticiament pel franquisme de Joan Baptista Peset, pertanyent a una
nissaga de metges humanistes) i els fets que motivaren el poema (els actes reivindicatius
del Congrés de Cultura Catalana celebrats el 6 d’abril de 1976). Rere l’anàlisi dels
recursos expressius i del contingut temàtic del poema, Navarro veu en aquesta peça el
tema de la mort, tan constant en l’obra de Vicent Andrés Estellés. Jaume Pérez
Montaner a «Vicent Andrés Estellés: del Llibre de Meravelles al  Mural del País Valencià»
s’acara sobretot a aquestes dos llibres a partir de la presència d’una sèrie de referències
i de motius comuns que hi detecta, tot aplicant-hi algunes de les idees crítiques de
Harold Bloom. L’estudi de la intertextualitat —sobretot dels clàssics valencians de
l’Edat Mitjana— també ocupa una part d’aquest treball, així com l’anàlisi de diversos
motius temàtics i simbòlics. Pérez Montaner anota també altres constants de la poesia
estellesiana, com és l’œs d’un llenguatge planer, el tema de la passió, el sentiment
d’ésser part del poble, l’abundància de la toponímia, etc. Al costat de la presència dels
clàssics medievals, Pérez Montaner es refereix a la relació amb Pablo Neruda i a la
presència d’aquest poeta xilè en l’obra del valencià.

Les dues darreres aportacions del volum analitzen la dedicació de Vicent Andrés
Estellés a altres gèneres. Ramon X. Rosselló a «Vicent Andrés Estellés i la renovació
teatral valenciana durant la dictadura franquista» estudia l’aportació del nostre autor
a la dramatúrgia. Després de dibuixar el context teatral valencià del final dels 60 i de
l’inici dels 70, Rosselló ens parla dels primers muntatges en què Andrés Estellés va
treballar, com Crònica especial, Oratori de Josep Ribera a Nàpols i Oratori per la mort de
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Víctor Jara. Es tracta de textos teatrals, molt vinculats a la poesia, que trobaren grans
dificultats amb la censura franquista. Rosselló també es refereix a l’edició del volum
Oratori del nostre temps (1978), que a més d’Oratori de Josep Ribera a Nàpols i Oratori
per la mort de Víctor Jara, inclou Oratori per Marilyn Monroe i la breu peça en un acte
titulada Jocs d’infants. Aquests oratoris, més que en el diàleg i l’acció dels personatges,
descansen en els seus discursos, per la qual cosa la subjectivitat del “jo” és constant. A
aquestes peces cal afegir-ne tres aparegudes pòstumament: Tot l’amor de la terra, Una
imatge de l’odi i La farsa dels joves amants, les dues primeres de les quals estan en la línia
del teatre èpic de Bertolt Brecht i se sostenen en un teatre basat sobretot en la força dels
diàlegs. En conjunt, aquesta aportació de Vicent Andrés Estellés a la dramatúrgia s’ha
d’interpretar com una contribució a la modernització i a la catalanització del teatre
valencià.

Finalment, Adolf Piquer clou el volum amb una aproximació a la labor
periodística de Vicent Andrés Estellés i a la seva relació amb l’obra poètica. A «Mirar
amb els ulls del cronista. El periodisme de Vicent Andrés Estellés» comenta la labor
d’observador de la realitat valenciana de la postguerra duta a terme pel nostre poeta en
les seves cròniques periodístiques a Las Provincias, que en part coincideixen amb el
món descrit a la seva poesia. El cinema i, més concretament, les actrius de l’època
—sovint convertides en els mites eròtics d’una societat reprimida sexualment— és un
dels temes tractats alhora pel periodista i pel poeta. Igualment, els problemes bàsics de
la postguerra, l’aparició del turisme, el futbol, la llengua i la reivindicació dels nostres
escriptors, etc. són algunes de les altres temàtiques de les quals Piquer, juntament amb
les coincidències i les divergències estilístiques, segueix el rastre en la poesia. Adolf
Piquer també es refereix als problemes que el conreu del periodisme compromès amb
el país va ocasionar a Vicent Andrés Estellés.

Amb el pas dels anys Vicent Andrés Estellés es mostra com un poeta d’una
potència extraordinària, tot i que en la seva obra es puguin detectar moments d’una
irregularitat evident. La imatge del poeta malalt i feble, que tant va explotar, contrasta
amb l’energia de la seva obra, a la qual ningú no discuteix un dels primers llocs de la
poesia catalana de la postguerra. En conjunt, les conferències reproduïdes al volum
Vicent Andrés Estellés constitueixen una magnífica aportació per a un millor coneixement
d’un dels escriptors més importants de la literatura catalana de la postguerra.
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