
LES APORTACIONS DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS AL GÈNERE POÈTIC 

El franquisme va suposar per als escriptors i els intel·lectuals valencians un període nefast 

d’obscurantisme i persecució de la cultura i la llengua pròpies. El tema del silenci és cabdal en l’obra 

estellesiana. En plena postguerra, la censura es mostrava implacable, no deixava cap marge de maniobra als 

escriptors; malgrat trobar-se enmig d’aquell panorama desolador i de misèria, 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. 

El tema del silenci és cabdal en l’obra de Vicent Andrés Estellés. Tenint en compte els silencis que van 

patir els seus versos durant la postguerra, es poden establir dos períodes clarament diferenciats: un primer 

període aniria de l’any 1953 a 1970 quan només hi publica cinc poemaris: Ciutat a cau d’orella (1953), La nit 

(1956), Donzell amarg (1959), L’amant de tota la vida (1965) i Lletres de canvi (1970). I una segona etapa que 

comença l’any 1971 amb l’edició de l’emblemàtic Llibre de meravelles, i de quatre llibres més: Primera 

audició, L’inventari clement, La clau que obri tots els panys i Llibre d’exilis. En aquest segon període l’editorial 

Tres i Quatre enceta l’Obra Completa amb el primer volum, Recomane tenebres, i des de llavors es produix 

l’anomenat boom Estellés, que es manifesta en un ampli reconeixement dels lectors, un èxit sense precedent en 

la història de la literatura en llengua catalana al País Valencià, únicament comparable en l’àmbit de la nostra 

literatura a Miquel Martí i Pol, i en castellà a Federico García Lorca. 

Uns altres temes recurrents en la poesia d’Estellés són la fam, el sexe, la mort i l’amor, construïts a partir 

de diversos registres. Com ha dit Fuster, “poeta de realitats”, amb elles basteix tot un món en la seua poesia: 

l’horror de la guerra, la mort concreta i palpable de la seua infantesa i joventut, la fam, la degradació col·lectiva 

de tot un poble, les persecucions, la ràbia, la impotència, l’alienació, la incomunicació; però també l’esperança, 

la lluita constant, els moments fràgils d’alegria. Tot açò i més és la poesia d’Estellés. 

Les línies temàtiques bàsiques de la seua poesia són les següents: 

 La poesia civil: és com diuen Jaume Pérez Muntaner i Vicent Salvador, “la poesia de definició 

històrica i geogràfica, i fins i tot política del seu poble. L’interés per la història recent o antiga del 

país, la descripció detallada i realista, apassionada i irònica de la seua identitat”. Aquest 

enfocament es veu reflectit de forma més clara en obres com ara el Llibre de meravelles i el 

Mural del País Valencià, la seua creació més ambiciosa. En aquesta poesia civil el tema de la 

guerra i la postguerra són freqüents: els horrors de la confrontació, els patiments, les privacions, 

l’amenaça de la mort. 

 La poesia de la quotidianitat: els versos referits a la quotidianitat formen la poesia dels petits 

esdeveniments de cada dia que afecten la vida del poeta: l’amor per la parella, els fills, les 

circumtàncies de la vida professional, la vida de les persones al carrer... El poeta, compromés 

amb el seu poble i amb la seua gent, escriu de les coses senzilles, de les coses menudes que 

passen quotidianament. Es tracta d’una mena de testimoniatge de la realitat. Així, ens parla d’un 

carrer de València, del trenet a Burjassot, de l’home del cantó o d’unes prostitutes anònimes. El 

poeta, però, no idealitza la realitat que l’envolta. No es tracta d’una poesia optimista, però tampoc 

pessimista, el poeta es limita a constatar la realitat, a dir les coses pel seu nom. 

 La poesia existencial: aquesta poesia es correspon amb una manera de fer més íntima i personal, 

més enfocada des del “jo” del poeta. Hi predominen dos motius: la mort i l’amor, dues constants 

en tota la seua producció poètica. La mort va ser de bon començament una obsessió per a Vicent 

Andrés Estellés, per les raons familiars conegudes. En una primera etapa és presentada com a 

fenomen transcendent. Més tard es converteix en un fet quotidià, “real” i, amb el pas dels anys es 

desdramatitza i fins i tot es concep des de la ironia. Quant a l’amor, també va ser una constant en 

l’obra d’Estellés. Tot i que el poeta no renuncia a la tendresa i a la sensualitat, a un amor tranquil, 



de parella, conjugal, el que més crida l’atenció és l’amor passional. Es tracta del foll amor que 

Ausiàs March plasmava als seus versos. Molts dels seus poemes són concebuts com un gran deliri 

passional, una festa, amb l’alegria de la carn i l’erotisme més desvergonyit i jocós, fins i tot amb 

una clara voluntat provocadora. Estellés no comprén l’amor “com un costum amable”. A banda 

del Llibre de meravelles, cal esmentar com a exemples d’aquesta poesia existencial, en què 

l’amor i la mort són ben presents L’hotel París (1973), Hamburg (1974) o Pedres de foc (1975). 

 La poesia imaginativa: aquesta línia temàtica, no tan abundosa com les anteriors, està molt 

present en llibres com Antibes (1976) o Sonata d’Isabel (1990). En paraules de Jaume Pérez 

Muntaner i Vicent Salvador, es tracta d’una poesia imaginativa, fresca, d’estrofa breu; una poesia 

com d’infants, pròxima a la cançó tradicional, on la natura es personifica sovint i es vesteix de 

diminutius que expressen alhora tendresa i fantasia. 
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