
EXPLICA LES APORTACIONS DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS AL 

GÈNERE POÈTIC 

L’obra de Vicent Andrés Estellés representa tot un esforç poètic per construir una identitat valenciana en un 

context històric (els anys 60, 70 i 80) de reconeixement i recerca dels arrels propis negats per la ideologia 

franquista. La literatura estellesiana pugna per omplir el buit cultural i lingüístic generat per una dictadura 

centralista i anul·ladora de les diferències. 

Al País Valencià, entre 1960 i 1975, es produeix un gran desenvolupament a causa de la creixent 

industrialització i el turisme. Aquesta modernització econòmica i social propicia el ressorgiment d’una societat 

civil que xoca amb la persistència d’un sistema polític exhaurit. A l’atmòsfera general de lluita cal afegir un 

ambient intel·lectual específic al País Valencià. L’any 1962 es publica un llibre, quasi mític, que sentarà les 

bases del valencianisme modern: Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, i junt a aquesta l’obra del filòleg i 

historiador Manuel Sanchis Guarner La llengua dels valencians, apareguda l’any 1972. La dècada dels 60 és 

també la data de la Nova Cançó. El valencianisme anava assentant els seus pilars i s’incorporava al camí de la 

modernitat. Al crit de “llibertat, aminstia i Estatut d’Autonomia”, la societat feia palés un desig de soterrat 

durant anys. 

En aquest context es produeix la publicació del nucli dur de l’obra d’Estellés i es forja el fenomen que el 

converteix en el poeta valencià modern per excel·lència. Lògicament una part considerable de la seua obra fou 

escrita molt abans, durant l’época del silenci del poeta imposat pel franquisme i la seua censura. 

Nascut el 1924, comptava a penes amb dotze anys quan esclatà la Guerra Civil i visqué la seua  joventut en 

plena postguerra. Primer l’horror de la guerra: els morts, el patiment, la por; i després, la repressió, la misèria, la 

degradació d’un poble, marcarien Estellés i influirien en la seua producció poètica. El gran poema de la 

postguerra, l’obra que sintetitza la fosca realitat de la dictadura fou El llibre de meravelles, publicat el 1971. 

No obstant això, el primer llibre publicat per Estellés fou Ciutat a cau d’orella, que es va publicar el 1953. 

Aleshores, el poeta de Burjassot portava cinc anys treballant com a periodista al diari valencià Las Provincias 

(havia estudiat periodisme a Madrid als anys quaranta), dos anys més tard va contraure matrimoni amb Isabel, la 

dona que anomena una i altra vegada als seus versos. Hauria d’esperar fins la dècada dels 70 per ser reconegut 

per la crítica i els seus conciutadans. Entre 1970 i 1980 la bibliografia estellesiana augmentà en vint-i-tres 

volums, a més de l’inici de la publicació de l’Obra completa, que s’allargarà fins l’any 1990 amb l’aparició del 

desé volum. 

Dues particularitats sorprenen al lector de la seua obra. En primer lloc, la seua qualitat desbordant de 

poemes, va produir gran quantitat de versos dedicats a temes molt variats, encara que la crítica ha estat d’acord 

en destacar-ne tres: la preocupació per la mort; l’exaltació de l’amor i la sexualitat; i el compromís amb la 

llibertat, tant individual com col·lectiva. El segon tret, que distingeix la producció literària d’Estellés és la seua 

impossibilitat d’inscripció dins d’un corrent, modo o tendència alguna. L’obra d’Estellés és única en la seua 

espècie. 

Estellés es va mostrar proper a les persones comunes com pocs poetes han sabut, es considerava un ciutadà 

normal i corrent, orgullosament vinculat a les classes populars, com ho desmostra al Llibre dels amics anònims, 

on dedica poemes emocionats d’agraïment a eixes “vides humils” que, segons Estellés, són les que construeixen 

amb esforç el país. Estellés agafa la dicció del llenguatge popular i la porta al terreny de l’art d’una manera 

directa i radical. En aquest sentit, cal destacar la marcada presència del dialecte en els seus versos, els elements 

obscens, vulgars i descarats, la dicció camperola pròpia del llaurador valencià. Sap barrejar expressions brutals 

de la vida quotidiana amb refinades referències als clàssics llatins. 

Si hi ha una obra que sintetitza tots els anhels i reivindicacions d’Estellés pel seu poble, la seua lluita per la 

defensa de la identitat valenciana, és Mural del País Valencià. Escrit entre 1974 i 1978. Al Mural, el compromís 



amb el seu poble es manifesta en la defensa de la seua història, dels seus símbols, de la llengua i d’una demanda 

de plenitud política. Estellés ja al Llibre I i II, insisteix en la necessitat de crear un cant per al país després dels 

anys de tenebres que acaba de travessar. Al llibre III i IV, el Mural entra en matèria descriptiva fent al·lusió als 

rius, muntanyes, terra... del territori. El llibre V conté els poemes “A Miquel Grau”, jove alacantí que morí com 

a resultat de la ferida quan penjava cartells per a la Diada el 1977. Al llibre VI es troba el “Llibre de Sants”, amb 

poemes sobre Sant Vicent Ferrer o Sant Bernat d’Alzira, i , al VII, la secció “Valencians que han traït el nostre 

poble” on, sense esmentar cap nom concret, Estellés expressa la seua profunda ràbia contra els que han venut o 

falsejat al poble valencià. Els millors pintors valencians reben l’atenció d’Estellés al Llibre VIII, com Jacomart, 

Ribalta, Josep de Ribera, Pinazo, Joaquim Sorolla, etc. El primer volum acaba amb el Llibre IX, que conté la 

“Cançó del rei Jaume I” i la lloança a les flors característiques del territori valencià. 

El segon volum del Mural del País Valencià, es tracta d’una publicació pòstuma on l’autor no ha intervingut 

i que s’obri amb poemes tan emblemàtics com “Assumiràs la veu d’un poble”. El volum continua amb estrofes 

consagrades a diferents pobles del País Valencià, a episodis fonamentals de la història valenciana (les 

Germanies, la desfeta d’Almansa i la crema de Xàtiva per l’exèrcit borbònic), poemes dedicats a músics i 

compositors valencians més reeixits (Josep Serrano, Moreno Gans, Joan Baptista Cabanilles, Francesc Tàrrega, 

Joaquim Rodrigo, etc). La necessitat de reivindicar els més il·lustres avantpassats literaris en llengua pròpia 

(fonamentals els autors del segle d’Or, el XV, com Ausiàs March, Jaume Roig, Roís de Corella...), i tantes i 

tantes coses que conformes aquesta passejada pel Mural del País Valencià. 

Cap altre artista o intel·lectual valencià ha sigut capaç de portar fins a l’extrem estellesià de recopilar un 

conjunt de noms que cohesiones una col·lectivitat i la fan possible com a nació. “Estellés arreplega una sèries 

dispersa de referents geogràfics, històrics i culturals i els confereix un sentit unitari, gràcies a una expressió 

formal i simbòlica eficaç”. 

 

No és millor ni pitjor aquest país; 

molt senzillament és el nostre, 

el teu, el meu. 

No el defensem encara; 

tractem només, tu, jo i aquell, 

d’afirmar-lo, 

de dir-lo. 

 

 

 

[Síntesi realitzada a partir del text de Purificació Mascarell, “Vicent Andrés Estellés: la construcció poètica de la identitat 

valenciana”.  Impossibilia, núm. 2. Pàgs. 139-153 (Octubre 2011)] 


