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Vicent Andrés Estellés 
o la dèria per escriure*

El dia que Vicent Andrés Estellés va publicar el seu primer article a 
Jornada s’hi va estar una bona estona palplantat, al portal on hi havia la 
redacció del rotatiu vespertí. Eren les cinc tocades i esperava, impacient, 
que n’arribaren exemplars al carrer Pintor Sorolla de València. “En vaig 
comprar cinc o sis. No m’ho podia creure, no donava crèdit al que veia”. 
Era l’any quaranta-dos i Estellés havia fet ja els primers tempteigs en 
el món del teatre, i havia escrit també els primers versos. Abans, però, 
d’aquell primer article havia transitat els més diversos oficis. “Com que 
sóc d’una família, més que modesta, pobra, jo, molt enjorn, vaig haver de 
treballar d’aprenent de forner. Recorde que a mitja nit anàvem mon pare 
i jo a treballar al Forn de Marieta. (...) Vaig treballar també d’orfebre, 
al carrer de Samaniego, una boca de carrer que donava al de Serrans, a 
una orfebreria l’amo de la qual era un tal Vicent March. Només això 
recorde.” I, encara, faria de mecanògraf i d’ordenança, abans de lliurar-
se definitivament a les lletres, que foren la seua autèntica vocació, la seua 
dèria. 

Vicent Andrés Estellés va ingressar al diari Las Provincias l’any 1948, 
quan n’era director el també periodista i escriptor Martí Domínguez. “El 

* Aquest article va quedar finalista del Premi de Retrat Literari Rafael Cornellà 2008, 
corresponent als Premis Recull 2008. A més, Juli Capilla ha publicat enguany a 
Edicions Bromera l’Antologia poètica Vicent Andrés Estellés.
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primer mes que vaig treballar amb ell em va pagar de la seua butxaca 
vint duros. Com a tribut voldria contribuir a la memòria de Martí 
Domínguez. (...) Després, hi hagué malentesos i tot això, i coses que 
m’agrada més no recordar. Perquè a mi em van tirar al carrer sense previ 
avís, sense comunicar-me cap cosa! Alguna persona de les que treballen 
a Las Provincias avui hauria pogut avisar-me prèviament! No ho varen 
fer. Que Déu els ho pague!” Estellés va ser arbitràriament destituït del 
càrrec de redactor en cap del “diario decano” l’any 1978, immediatament 
després de ser guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 
Eren uns anys convulsos, el de la idealitzada Transició espanyola, en 
què l’anticatalanisme mostrava, a València, la seua cara més virulenta 
i sinistra, absurda i venjativa. Aquell moviment irracional de caràcter 
feixista xifrava les seues víctimes, les ponderava amb paciència, tot 
apuntant directament als valencianistes més insignes: Joan Fuster, 
Vicent Ventura, Manuel Sanchis Guarner, Eliseu Climent, Vicent Andrés 
Estellés… El nostre poeta rebia els màxims guardons literaris i, alhora, era 
objecte de la ignomínia intransigent i radical de la dreta local més rància, 
que s’enyorava del franquisme. 

Potser aquesta ha estat la causa, la repressió franquista —i també 
l’anticatalanisme furibund de la Transició—, que explica l’extraordinària 
relació de “promiscuïtat” del poeta de Burjassot amb les lletres, la seua 
“incontinència verbal”, que es fa palesa des del periodisme i des de la 
literatura. Una causa extraliterària, si voleu, conjuntural, contextual, que, 
paradoxalment, o potser lògicament, va produir el poeta valencià més 
important des d’Ausiàs March, segons va asseverar Fuster l’any 1972 a 
la seua “Nota provisional...”, aquell pròleg visionari al primer volum de 
l’Obra Completa, Recomane tenebres, amb el qual el poeta de Burjassot va 
ser guardonat amb el premi de la Crítica Serra d’Or. 

Un any abans, el 1971, Estellés havia trencat el silenci a què l’havia sotmès 
el règim i havia publicat cinc llibres de cop: Primera audició, L’inventari 
clement, Llibre de meravelles, La clau que obri tots els panys i Llibre 
d’exilis. És en aquesta època que es produeix el boom Estellés, a partir del 
qual el poeta rep el reconeixement del públic i de la crítica. Es converteix 
en un fenomen literari i social sense precedents des dels clàssics; al País 
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Valencià, sobretot, però amb una projecció considerable també arreu dels 
Països Catalans.   

En aquesta mateixa dècada dels setanta va sorgir en Estellés la idea de 
fer un cant al seu poble, un projecte molt ambiciós d’homenatge al País 
Valencià, a la gent que hi vivia, als pobles i a les ciutats, a les comarques, 
als espais naturals, un mural on s’indentificara tot el país, fet des del 
poble i per al poble. Una obra en què predomina el to èpic, enervant, 
vibrant: poesia combativa, enlluernadora, a estones pamfletària, que 
sap crear imatges bellíssimes i colpidores. Els crítics i els experts sobre 
l’obra estellesiana han destacat els paral·lelismes formals, ètics i estètics, 
que hi ha entre el Canto General de Neruda i el Mural del País Valencià 
d’Estellés. El poeta de Burjassot va començar a escriure el Mural el mes de 
desembre de 1974 i en va acabar la redacció l’any 1978. Una obra magna 
que consta d’una seixantena de llibres i al voltant de dues mil pàgines 
on, per primera vegada, el poeta va “cantar” el seu país amb optimisme 
i alegria desfermada, un canvi de to que constitueix una novetat en la 
seua veu poètica, fins aleshores marcada pel patiment; un gir que li va 
proporcionar una nova dimensió.

Abans del Mural, però, el tema del silenci havia estat cabdal en l’obra 
estellesiana. En plena postguerra, la censura es mostrava implacable, 
gairebé no deixava cap marge de maniobra als escriptors, cap escletxa 
per on poder escolar un petit fil de veu amb el qual donar mostres de 
dissidència, d’inconformisme, de rebel·lia. I, malgrat tot, Estellés va sentir 
la necessitat imperiosa de continuar escrivint: “car són tantes les coses 
que he de dir / encara, encara, i resten tan pocs dies...!”, formularà en un 
poema del llibre La nit. 

La misèria de la guerra i, sobretot, la postguerra van proveir Estellés d’un 
filó d’inspiració literària quasi inexhaurible. És des d’aquesta mancança 
vital que el poeta sent la necessitat d’escriure, la dèria per parlar, per 
contar-ho tot. Així ho va expressar en uns versos de La clau que obri tots 
els panys: “Sóc un home que no té més remei que escriure, / i no té més 
remei que escriure certes coses, / i les diu, i les diu com les veu, com les 
sent, / o potser com les viu, amargament, amb presses, / pensant que va 
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a morir-se demà o despús-demà, / amb alegria a voltes, però amargament 
sempre, / amb una coentor des dels peus al cervell / en carn viva, cremant-
li en les boles dels ulls. / Escrivint em sé lliure. Absolutament lliure”.   

Com el reporter fotogràfic —no debades, Estellés era periodista—, el poeta 
fa de cronista d’una realitat que no li agrada. I per parlar-nos d’aquesta 
realitat cruel, bruta i miserable, fa servir un llenguatge desproveït ben 
sovint de tota floritura. Un llenguatge directe, més propi del carrer, fins 
i tot vulgar, aparentment gens poètic, que s’atreveix a incloure-hi de 
tant en tant alguna expressió poc habitual en literatura —fins i tot algun 
exabrupte.    

Tot i aquesta voluntat de “fer-se entendre”, aquesta intenció pedagògica, 
voluntàriament populista o divulgadora, dialectal, cal subratllar la 
dimensió culta del poeta. Estellés, cal dir-ho i insistir-hi, era un poeta 
que tenia un coneixement molt vast de la literatura catalana, espanyola 
i universal. No podem menysprear, d’altra banda, la lectura dels clàssics 
grecollatins o l’ègloga garcilasiana. Els clàssics utilitzats com a lent 
distanciadora, previsora, que mirava de burlar la implacable censura. 
Amb els clàssics, el poeta suplantava una realitat i uns noms que no es 
podien dir en veu alta: “Això, en certa manera, és una mesura cauta. Hi 
havia el risc a l’hora de dir certes coses. Hi havia enfront una senyora, 
molt puta, que es deia la ‘censura’, i, ja advertit, havent ratllat molts dels 
meus versos, hi havia l’autocensura, que actuava més rigorosament encara 
que la censura després. Vaig pensar un dia d’emprar els noms de figures 
literàries excelses, com els d’Horaci, Virgili, Rufus Fest Avié, Ovidi. Això 
em permetia parlar de moltes coses que desagradablement ocorrien a la 
ciutat de València i guardar després amb un mínim de seguretat els papers 
que anava escrivint”.

Els temes recurrents en la poesia d’Estellés són el silenci, la fam, el sexe, 
la mort i l’amor, construïts a partir de diversos registres. La mort va ser 
de bon començament una obsessió per a Vicent Andrés Estellés, per les 
defuncions familiars de què va ser testimoni quan era infant i, sobretot, 
per la mort prematura de la seua primera filla, quan només tenia quatre 
mesos. “Jo vaig entrar en la vida d’adult amb una filleta morta en els 
braços. Hi ha uns versets meus que poden passar inadvertits, perquè no 
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hi ha cap nota a peu de pàgina, i possiblement n’haurien de portar: ‘Jo 
tinc una Mort petita, / meua i ben meua només. / Com jo la nodresc a 
ella, / ella em nodreix igualment. / Jo tinc una Mort petita / que trau els 
peus dels bolquers. / Només tinc la meua Mort / i no necessite res’. Són 
els versos més simples i més sentits que he escrit en la meua llarga vida, 
massa llarga vida, en la meua massa extensa obra!”

Quant a l’amor, Estellés es decanta per l’exaltació hedonista. Així ho 
explica el mateix poeta en una entrevista de l’any 1978 publicada a 
la revista Serra d’Or: “Joan Fuster em va dir una vegada que jo no feia 
poesia amorosa, sinó una catastròfica mena de poesia eròtica. (...) Entenc 
l’amor com un cataclisme, com una vida que es desfà damunt d’un cos. 
De vegades he pensat que efectivament la meua vida es destrossava en 
fer l’amor”. Estem, a més, davant d’una poesia eròtica que frega la pura 
obscenitat, la pornografia més descarnada. Es tracta d’una escriptura 
sexuada, en la qual es recrea el poeta, amb un to irònic i provocador, 
trasbalsador, alliberador. El poeta ens transmet la seua vivència del sexe 
—tant se val si és inventada o no— com una “veritat” personal quasi 
absoluta, redemptora, catàrtica, enmig d’una època en què el sexe era 
viscut dintre de la mordassa encotilladora del pecat, sota la repressió 
castradora i malaltissa d’un nacionalcatolicisme que el considerava tabú, 
una “cosa” de la qual no es podia parlar si no era per a limitar-la o amagar-
la. Estellés no comprèn, doncs, l’amor “com un costum amable”. El concep 
des de la més absoluta naturalitat, despullat de tota idealització romàntica 
o protocolària. Així, el poeta ens parla d’unes mans que tempten les 
sinuositats d’un cos o de “la jove conscientment palpada en un cine / i 
pagada amb un pastís...”. Comptat i debatut, un amor que constitueix una 
de les escasses vàlvules d’alliberament personal i col·lectiu de l’època. 

Vicent Andrés Estellés és una de les veus poètiques més originals, 
profundes, interessants i perdurables del segle XX. Una veu singular 
que no deixa de captivar el lector, i de sorprendre’l, a mesura que 
aprofundeix en la seua obra, veritablement inabastable, plena de matisos 
i d’interpretacions polivalents, polisèmica i versàtil, sempre suggeridora, 
d’una solvència extraordinària, a pesar que o precisament perquè 
estem davant d’un escriptor prolix, fill d’una època convulsa i d’un país 
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contradictori. Una època que explica, en gran part, la seua obsessió per 
contar, per fer la crònica de la realitat, la seua dèria per escriure.

Hipocondríac —diuen—, més aviat baixet i rodanxó, Estellés recitava 
sempre amb les ulleres posades, amb una dicció inconfusible de l’Horta 
de València —aquell apitxat seu tan genuí—, amb la mateixa llengua 
esmolada —“l’algemia / he parleria”— que brandava un coterrani seu, 
Jaume Roig, cinc segles enrere. Estellés fou un poeta d’una talla immensa 
que ens va llegar una abundant obra editada, i també inèdita, encara per 
estudiar i a l’espera d’una possible publicació. 

Vicent Andrés Estellés va morir a València el 27 de març de 1993, ara fa 
tot just 15 anys. El van soterrar, però, a Burjassot, el poble que l’havia 
vist nàixer seixanta-nou anys abans, el 4 de setembre de 1924. Estellés va 
morir, potser, amb una sensació agredolça, d’orfandat i de reconeixement 
alhora: l’època i el país no donaven per a més. Malgrat tot, va complir el 
seu desig pregon: escriure, i va veure com “els seus” complien també una 
petició seua de darrera hora: “M’agradaria, encara, / que alguna dona 
del meu poble isqués / al carrer, inquirint: ‘Que qui s’ha mort?’ / I que 
li donen una breu notícia: // ‘És el fill del forner, que feia versos.’ / Més 
cultament encara: ‘El nét major / de Nadalet.’ Poseu-me les ulleres”.


