
TEXTOS

ORATORI PER MARLYN MONROE
de Vicent Andrés i Estellés

«Feia temps que no produíem un gran poeta», escriu Joan Fuster en la «Nota —provisional i improvisada— sobre la poesia de Vicent Andrés 
Estellés», que precedeix Recomane tenebres, el primer volum de l'Obra Completa de l'escriptor. I afegeix una mica més endavant l’assagista 
de Sueca, tot referint-se també, és clar, a Vicent Andrés Estellés: «A nivell "valencià", això fa retrocedir als noms insignes: els del XV, March, 
Roig, Corella». Com a poeta «gran» Andrés Estellés no respecta els gèneres disposats i classificats com en un manual escolar, posats polidament 
dintre les vitrines; Andrés Estellés hi intervé i els modifica, els utilitza a la mesura de les seves necessitats. Hi ha, així, una frontera imprecisa, 
en els seus escrits, entre poema líric i drama; o millor fóra dir que l'artificiositat de la divisió escolàstica es mostra amb tota la seva feblesa 
en textos com els continguts a El primer llibre de les èglogues, on els personatges que dialoguen no se subjecten a cap de les receptes esteses 
pels normalitzadors de la dramatúrgia tradicional, sense, però, que això els dugui a renunciar a llur entitat «dramàtica»: «Et cride Nemorós, des 
del telèfon / d’un cafè qualsevol. Em sent morir / entre corfes de gambes i avellanes. / Em puja per les cames, com un nylon, / la fredor del 
crepuscle de setembre», exclama Bellisa a l'Ègloga III, tot mostrant ccm del sincretisme del nou i del vell, del fet de dipositar les emocions 
actuals a bord de fragates barroques, en pot sortir, en una expressió altra volta manllevada a Joan Fuster, «l'eficàcia creadora». Aquesta és la 
singularitat, em sembla, de l'Oratori per Marilyn Monroe, un fragment del qual apareix avui en aquesta secció de «Textos». — XAVIER FÀBREGAS.

ESCENA IV 

Policia:
Les meues mans, indignes, 
van descobrir la dòcil 
perfecció. Li queia 
un somrís de la boca 
que no arribava a terra.
Com oblidar-ho?

Dona que l’acompanyava:
Fou un diumenge
molt més tranquil que els altres.
Entrà a la mort d’alguna
forma casta i senzilla,
d’una tendra esveltesa,
coses que no se saben.

Cor ;
Com a la dutxa,
com a la mar anava
la carn invicta
d’una clara nuesa.

Massagista:
Vaig reconèixer 
aquell cos d’or: l’havia 
volgut fer àgil,
1 ell se n’anava invicte 
a un destí inescrutable.
En va em mirava 
les mans, en va volia, 
com una aroma, 
retenir aquell tacte 
Perdut ja per a sempre.

Cor:
Perdut ja per a sempre.

Redactor de «Play-boy» 
Arribarien,
Quan era ja ben morta,

aquelles fotos,
oh vida manifesta,
oh rosa proclamada.
Sota la porta
algú deixava un sobre :
mai no es sabria
qui ho va fer, amb designis
encara inescrutables.

Cor:
Perdut ja per a sempre.

Dona que l’acompanyava : 
Ella intentava 
viure: la perseguien 
vents que la duien 
des d’una banda a l’altra, 
i ella no va adonar-se’n.

Cor :
Perdut ja per a sempre...

ESCENA V 

L’autor:
Mireu-la: encara
surt d’aquella piscina, 
uns fotogrames, 
un darrer moment únic, 
amb la pell amarada.

L’amic:
Sempre va riure;
sempre es va riure, indócil 
—conscient, pense—, 
d’aquella estupidesa 
que àvida la seguia.

Cor:
Perdut ja per a sempre...

ESCENA VI

Cor de dones:
Do de la vida,
obsequi d’uns déus fèrtils,
ara l’heu vista
per darrera vegada:
s’ha acabat per a sempre.

ESCENA VII

L’autor :
Ara t’evoque. Puges, 
noció de la vida, 
amargs graons de fusta.
En va intentàvem 
retenir-te en alguna 
fotografia.
Ara t’evoque. Fores, 
no canviant, sí plena 
noció de la vida.
Mai no ho sabérem ; 
i sols ens aturàvem 
mirant-te indignes.
Un calendari, 
un full d’un calendari, 
després el buscaríem 
per descobrir-hi 
secrets d’un foc que puja 
i és una rosa : 
seria un destí ràpid, 
ah criatura!
Ens és més fàcil 
destriar en vells textos 
arnats enigmes 
que no, en un calendari, 
veure créixer la vida.

Burjassot, 1969.
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