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Les
estelles

d’Estellés

Amb motiu del desè aniversari de la
mort de Vicent Andrés Estellés, l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana
va recordar els passats 26 i 27 de març
i l’1 d’abril la seua figura i la seua obra
en una triple jornada d’homenatge orga-
nitzada a les tres universitats valencianes
que tenen estudis de filologia. Una vega-
da més l’aniversari fou un bon pretext
per a revisar la producció de l’únic po-
eta valencià contemporani que tots algu-
na vegada hem llegit i compartim, i fer-
ne un necessari i nou balanç. Perquè
Estellés fou l’escriptor d’una obra emble-
màtica i exemplar no sols en una època
difícil i complexa com era el franquisme,
una època, com sàviament va escriure al
seu Llibre de meravelles en la qual
«s’apagaren els riures estellats en els lla-
vis./ I sobre els ulls caigueren teranyines
de dol»; sinó també després, en el
postfranquisme, amb el protagonisme cí-
vic i la projecció de poeta nacional que
adquirí entre tots els valencians.

Com va dir Manuel Sanchis Guarner, en
la seua poesia «hi ha una inconfessada
però autèntica manifestació de fidelitat a
la gent i a l’esperit del seu país, a les lleis
íntimes del seu esperit col·lectiu, a la seua
fesomia actual, viva, a la seua llengua re-
cobrada». Era, doncs, un poeta impreg-
nat de la seua terra i per a la seua terra.
I com va sentenciar Joan Fuster, hi apa-
reix «una veu que transcendia estrictament
aquests versos i que ens obligava a unes
esperances diferents». Era, de fet, un po-
eta per a l’esperança, personal i col·-
lectiva, un escriptor els versos del qual
encara motiven emocions i potencien con-
viccions. Uns versos que sempre desbor-
daven perquè com va escriure al Llibre de
meravelles «se n’eixien els versos dels ca-
laixos, corrien/ pel passadís, com l’aigua
queien pels escalons». Convé recordar-ho
i proclamar-ho: per l’originalitat, l’hetero-
geneïtat, l’extensió i l’ambició de la seua
obra ens trobem amb el poeta valencià
més significatiu de l’època contemporània
i un dels principals poetes de la literatu-
ra catalana del segle XX.

Els tretze volums de recopilació de la
poesia completa —si afegim als deus vo-
lums de l’Obra completa els tres del Mu-
ral del Pa ís Valencià— ,  a més dels
poemaris no incorporats, els textos de te-
atre, de prosa literària o el periodisme...

són un immens corpus que confirma
l’excepcionalitat d’aquesta producció lite-
rària. Per això, en el desè aniversari de
la seua mort com a universitaris i com a
valencians teníem el deute acadèmic i mo-
ral de recordar-lo i analitzar la seua pro-
ducció, la qual sens dubte encara mereix
més estudis i una major investigació.

El conjunt de les conferències de la tri-
ple jornada universitària es va centrar en
la revisió sobretot de quatre eixos essen-
cials de la literatura d’Estellés. En primer
lloc, les relacions literàries de la seua

tercer lloc, la revisió de les estratègies
del discurs i l’escriptura estellesiana fou
feta per Vicent Salvador. I, finalment, els
altres gèneres d’Estellés foren estudiats i
valorats per Ramon Xavier Rosselló, el
teatre, i Adolf Piquer, la prosa i el peri-
odisme. Tot plegat tingué com a comple-
ment enriquidor una escenificació i dra-
matització de textos de l’autor, feta pel
grup La Trapa.

Estellés, d’una banda, va aportar a la
poesia catalana una expressió singular
que sabia combinar els recursos tradici-
onals del llenguatge líric amb les carac-
terístiques i estratègies del registre col·-
loquial, amb un lèxic senzill i dialectal i
una sintaxi àgil, i una certa narrativitat,
que referia anècdotes i explicava esde-
veniments; i, d’altra banda, va incorpo-
rar com a univers literari la quotidianitat
—personal i compartida—, amb una vi-
sió test imonial i cr í t ica. A més, va
distorsionar els cànons estètics establerts
i assumits majoritàriament. El resultat,
com va assenyalar Fuster, n’era un poe-
ta tremendament individualitzat, és a dir,
un poeta amb possibilitats d’enlluerna-
ment i de lucidesa. Al capdavall, Estellés,
com els grans poetes de totes les èpo-
ques, va saber crear un estil personal, un
estil que defineix i singularitza la seua
poesia.

Amb l’escriptura, l’activitat que l’apas-
sionà i l’absorbí, l’autor va construir una
crònica poètica dissident i lúdica: en el
rerefons l’escriptura necessària com a mi-
litància i com a diversió o joc. La poe-
sia li va permetre reproduir i enriquir la
quotidianitat objectiva amb una bona
dosi d’imaginació subjectiva; al capda-
vall féu possible la rebel·lió literària de
qui volia ser un entre tants durant un
temps difícil i complex que testimonià
mitjançant múltiples fragments o estelles,
els quals provenen i configuren el tot de
la immensa obra que ens ha llegat i que,
com ens avançava al poema LVII d’Ho-
racianes, calia revisar: «us deixaré, a la
meua mort, una àmfora./(...) us pregue
que la trenqueu i tragueu comptes,/
quantes pedretes blanques i quantes de
negres contenia./ únicament llavors/ (...)
podreu saber com fou la meua vida/
més enllà dels poemes».

Ferran Carbó

obra s’enllaçaren amb la tradició clàssi-
ca en la intervenció de Mariola Aparicio
sobre la intertextualitat amb els poetes
catalans medievals i els llatins; o es va-
loraren respecte al context dels anys cin-
quanta en la meua intervenció sobre els
inicis literaris del poeta i la seua singu-
laritat respecte a la poesia catalana co-
etània. En segon lloc, l’anàlisi de l’uni-
vers poètic se centrà en l’estudi dels
àmbits temà t ics essencials: Francesc
Parcerisas va tractar la quotidianitat;
Manuel García Grau, la poesia amoro-
sa; Francesc Calafat, la poesia cívica;
Joaquim Espinós va concretar aquesta
darrera en l’imaginari nacional; o ja més
puntuals, les intervencions de Josep
Navarro o Jaume Pérez Montaner, res-
pectivament, es van centrar en l’anàlisi
de les obres Ofici a la memòria de Joan
B. Peset i Mural del País Valencià. En




