
LA POESIA 
DE V1CHMT ANDRES ESTELES

per Jaume Vidal i Alcover

Vicent Andrés Estellés ordena i publica la 
seva obra completa com qui fa llibres nous; 
no reproduint, tot simplement, els llibres ja 
publicats. El primer volum, Recomane te
nebres,1 no inclou el seu primer recull, Ciu
tat a cau <T orella,2 sinó que comença amb el 
segon, La nit,3 4 5 6 i es completa amb vuit èglo- 
gues —El primer llibre de les èglogues— i 
amb cent tres pseudo-sonets titulats, en con
junt, El gran foc dels garbons, tots inèdits, 
així com cinc, també, de les èglogues, les 
altres tres publicades dins el recull Donzell 
amarg.' El segon volum, Les pedres de Z’úm- 
fora,‘ ho és quasi tot, d’inèdit. Només hi ha, 
de publicat abans, el tros final, Llibre d’exi
lis, que constituïa els dos terços finals del 
volum La clau que obrí tots els panys.3 Es 
reprodueix ara amb algunes variants, consis
tents, en essència, en la supressió de tres dels 
cinc lemes que encapçalaven el recull, en la 
supressió també d’alguns versos, d’unes de
dicatòries —salvada la general del conjunt: 
a Manuel Sanchis Guarner—, de tres poemes, 
i en la substitució d’algunes solucions sintàc
tiques o lèxiques per unes altres més correc
tes. (No acab d’entendre la raó d’haver supri
mit els poemes: n’hi havia un, “Així com 
aquell pare que té un fill, vencedor...”, que 
m’agradava especialment.)

El bessó del volum és, al meu judici, la ter
cera part, que conté vuitanta composicions 
sota el nom conjunt <VH or adanes. Les pre
cedeixen L'incert presagi, una sèrie de poe
mes escrits en forma de tann-ka, i Mort i 
pam, deu poemes d’un to —així com també 
les tann-kas— palesament manllevat a Salva
dor Espriu. Són poemes escrits, segons s’ex
pressa, entre 1956 i 1957. La resta del volum, 
tret del Llibre d’exilis, que és del 56, corres
pon a la dècada 1960-70. Les tann-kas reapa
reixen a la penúltima part del volum titulada 
La fira del vent (1960-67); però ja sense el 
to Espriu, si no és pel sentiment d’enyor
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d’una infantesa vilatana i remota que domina 
el poema. Perquè es tracta d’un llarg poema, 
en el qual és usada la tann-ka com a incor
porada al normal sistema estròfic de l’Oc
cident. A la part titulada Homenatge il·lícit a 
Lluís Milà (1961) és emprada també l’estro
fa breu: es tracta d’una suite de vint poemes 
de tres versos, més o menys llargs, cada un. 
La part titulada Quadern de 1962 és un re
cull de proses, que, cap al final, alternen amb 
tres escrits en vers. L'engan conec (1959-61) 
és escrit en decasíl·labs, quasi tots, però no 
tots, amb cesura masculina en quarta síl·la
ba, a imitació d’Ausias —Vicent Andrés escriu 
Ausiàs— March, que presta lemes a quatre 
composicions de les setze que fan el recull. 
I, tret de les Horacianes i dels dotze poemes 
que formen el recull Quadern per a ningú 
(1963), escrits, aquelles i aquests, en el vers 
que hem convengut d’anomenar lliure, la resta 
del llibre és escrit en vers alexandrí: un 
bell període poètic, llarg i onejant, d’escassa 
tradició a Catalunya, però que s’avé molt amb 
l’abundor i la fluïdesa, com de riu ample 
i lluminós, de Vicent Andrés Estellés.

Perquè la poesia de Vicent Andrés Estellés 
és com una festa: una festa del goig i de la 
pena, del risc de viure i de l’eufòria de viure 
a tot risc; una festa del llenguatge i de la 
seva expressió entusiasmada, de la revelació 
que suposa i de l’acostament humà que com
porta, que du en si, aquesta vasta poesia som

rient i trista, feta de tots els aprenentatges i 
de tota l’ànsia de saber i d’entendre què hi 
pot haver en aquest món, on —com potser 
diria Blai Bonet— passam la temporada de 
la vida. Podríem citar, a propòsit, Carner: 
també ell, com ara Andrés Estellés, tenia la 
facultat de convertir en poesia tot allò que 
veia, que pensava i que sentia.

Tin ben present que el teu cant ha de ser 
com un carrer, ple de gents i de coses; 
com un carrer, per on passen tramvies: 
com un carrer. 1 per Taire, balcons.

Això diu Vicent Andrés, i Carner ho hauria 
pogut signar. Tots dos poetes han trobat, ca
dascú al seu temps i d’acord amb la res
pectiva sensibilitat coetània, la veu justa de 
la comunicació que els permet arribar a un 
gran nombre possible —ja que no real, val 
a dir-ho— de lectors, sense minva del to 
poètic: d’aquell to, vull dir, que permet a 
la poesia mantenir-se distinta de la que so
lem anomenar prosa. À aquests dos punts —la 
facultat i la voluntat de fer-ho tot poesia i 
l’encert en la troballa del llenguatge poètic— 
es limita el meu paral·lelisme. Les diferències 
entre l’un i l’altre poeta són òbvies: comen
çant perquè Vicent Andrés —per raó del lloc 
que ha vengut a ocupar dins la història de 
la humanitat-— ha pogut rebre unes lliçons 
de pensament, de conducta i de retòrica que 
no va rebre Carner, i llavors perquè, tal volta, 
per tenir la desvergonyida vitalitat de Vicent 
Andrés cal haver nascut i viure a terres va
lencianes o no tenir els prejudicis d’un temps 
i d’un país on la sàtira obscena ho és tant 
perquè es fa a tertúlies d’homes sols o bé 
anònimament i d’amagat.

Les lliçons, li arriben, al poeta, de moltes 
bandes: dels autors castellans del 27, i dels 
sudamericans de l’època (hi ha un agraït 
homenatge a César Vallejo, i el manlleu a 
Aleixandre de la disjuntiva usa'da com a re
lació d’identitat), dels corrents que encara 
anomenam avantguardistes, més o menys ex
tremats (la manca d’il·lació lògica amb què 
són construïts alguns poemes, el desdeny per 
la puntuació convencional o la manca total 
de puntuació7 —cosa que em semblava ja 
en desús, però que veig mantenguda per 
força poetes forans, sobretot francesos— tes-

7. La manca de puntuació, a Vicent Andrés, és 
aparent: no es tracta d’un poeta beat ni d’un 
Joyce; els períodes lògics i sintàctics són fàcil
ment identificables.
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tifiquen el record dels corrents dominants 
cap allà a la postguerra del 14), dels sa
tírics llatins, no d’Horaci, especialment, però 
els Epitafis (1962) marcialegen, i hi ha, so
bretot, una ferma voluntat d’aprendre la lliçó 
d’Ausias March i dels clàssics catalans,8 que 
es traslluu, al meu entendre, en la doble ves
sant de l’abundor vital i de l’obsessiva pre
sència, en tota l’obra de Vicent Andrés, de 
l’amor i de la mort, vists des de les seves 
servituds fisiològiques i civils.

“Accident és amor, e no substança”, deia l’ho
me de Gandia, i, interpretant vulgarment els 
termes escolàstics, diríem que les circumstàn
cies que determinen l’acte amorós —l’amor 
és sempre, per Andrés Estellés, l’acompliment 
fisiològic del desig eròtic— o l’acompanyen 
dicten al poeta que comentam les paraules 
i el to de la seva expressió. Aquest vocabu
lari eròtic •—fet de paraules que, en un cert 
sector social, són o eren fins ara tengudes per 
incorrectes, de mal gust, grolleres— marca 
de tal manera la poesia de Vicent Andrés, 
que, per alguns, en serà la característica. Se’n 
val, tanmateix, per l’exposició d’altres temes: 
el de la mort, per exemple. La mort, en 
aquest poeta, està sempre íntimament relacio
nada amb l’amor, i, en un moment determi
nat, ve obligada la cita de Ronsard: “Car 
Pamour et la mort est une méme chose”. 
Hauria pogut citar Leopardi, també —“Fra- 
telli a un tempo stesso amore e morte...”—, i

8. A l’últim recull publicat, Hamburg («Els lli
bres de l'Escorpí», Poesia, 24), hi ha més Ausias 
March que enlloc, d’expressió i d'esperit. Però 
L'engán conech i Colguen les gents... són versos 
d’Ausias, i el pensament que glossen aquests re
culls bé s'adiu amb els poemes respectius d’Au
sias d’on aquests versos són trets.

gent antiga. I potser la citació més adient fos, 
a fi de comptes, la virgiliana, “trahit sua 
quemque voluptas”, perquè Vicent Andrés 
sembla dispost a acceptar la vida com un 
molt simple néixer, estimar i morir-se. Fins 
i tot, quan la presència d’una catàstrofe pú
blica fa irrupció en el llibre —el record de 
la guerra al Quadern de 1962—, també ales
hores trobem la dona, i el marit, i els seus 
problemes sexuals i conjugals. (I les lectures, 
que mai no l’abandonen, i apareixen —Es- 
priu, Foix, Aragón, Góngora, Neruda...—, so
vint sovint, al llarg de tot el llibre.)

Però on l’expressió de la urgència de viure 
és més palesa és a les Horacianes. El títol és 
irònic, no cal dir-ho: al país hi ha una tra
dició d’horacianes, però no de juvenalines ni 
de marcialesques, posem per cas. I el to re
corda més Marcial que no Horaci. Però Ho
raei hi és, tanmateix: un Horaci, no diré 
que inventat, però sí novel·lat; un Horaci de 
poble, intel·ligent, curiós, que, mitjançant l’ajut 
patern, ha anat a Grècia i ha pres estudis, que 
s’agrada de gaudir amb els béns de la vida, 
agraït i també irònic i punxador del proïsme, 
clar i llampant, sobretot, de verbes fàcils, de 
rèplica sempre a punt. ¿En quina mesura 
representen, aquestes Horacianes d’Andrés Es
tellés, un retorn als clàssics, com el que ha 
mostrat recentment, i fet amb molt d’encert, 
Francesc Vallverdú? No ho sabria dir: en 
Vicent Andrés hi ha una absoluta identifica
ció amb la mentalitat clàssica. A diferència 
d’altres poetes massa acadèmics —cas de 
mossèn Costa—, o del tot impermeables al món 
antic —cas de Gabriel Ferrater—, perquè la 
seva poesia en reculli gaire més que una certa 
curiositat áulica. Andrés Estellés, que potser

no és un humanista, ha entès els clàssics i se 
n’ha impregnat —i enteneu la paraula, fins i 
tot, en l’últim grau de la seva evolució popu
lar— com, en altres reculls, es mostrava ame- 
rat, a les seves èglogues, del renaixentisme gar- 
cilasià. ¿Retorn als clàssics, però? Jo diria 
més tost: aprofitament. Tot el context cultural 
que el món de la llatinitat i els seus homes 
li ofereixen li serveix per bastir la faula, i la 
basteix sòlidament i en funció d’unes neces
sitats vitals i actuals: per tal de preservar amb 
els seus mots un idioma, un país, una forma 
de vida, i moltes altres coses que no diu: 
talment el marger que, amb pedres sàvia
ment organitzades, salva la terra de l’erosió 
que fan els vents i la pluja.

Cal posar punt. Faríem de gust una refe
rència minuciosa a tots i a cada un dels poe
mes del llibre, i aquest comentari s’allargaria 
massa. Cridaré l’atenció, únicament, sobre el 
titulat amb un vers d’Ausias March, Colguen 
les gents amb alegria festes, abundós, allar
gassat com les ombres que fa la posta de sol 
a l’ègloga virgiliana, reflexiu, però expel·lit, 
diríem, quasi desesperat. És un poema escrit 
en un sol, llarg —prop de dos-cents versos— 
període discursiu, fet, sintàcticament, de sub
ordinacions, de juxtaposicions i de parèntesis, 
però eixit, tot ell, d’un sol alè. És com la 
marca de la poesia de Vicent Andrés Estellés: 
“Tot quant jo veig e sent...” A Ausias March, 
en aquest poema, se li tomava dolor. A Vi
cent Andrés, tot el que veu i sent se li torna 
poesia, o, si trobau el mot massa important, 
ganes de dir, un delit fervorós de proclamar, 
sense secret, els seus sentiments i les seves 
experiències.
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