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Vicent A

69 poemes d’amor
 

 
 

 L’autor 

 Estellés  (Burjassot, València, 1924 – València, 1993). Fill d’un humil  forner de poble, 
omençà a escriure teatre en la seva adolescència, estudià periodisme a Madrid durant la postguerra i 

diari

 (1978),  la Creu de Sant Jordi (1982)  i el Premi de  les 

 L’obra  
 

 és el testimoni de  la seva vida. En ell obra  i vida no es poden separar. És una obra  
  i  fonamentalment poètica, ha estat  traduïda a diversos  idiomes  i es  troba bàsicament 

ompilada en l’Obra Completa i en el Mural del País Valencià (1996), publicat pòstumament. 

 

ndrés Estellés 
 
 

 
 

 
 

 

Vicent Andrés
c
exercí  la professió durant més de quaranta anys al   Las Provincias. Com a poeta, es va donar a 
conèixer el 1953 amb el seu llibre Ciutat a cau d’orella, i ja als anys 70 va publicar el primer volum dels 
deu que formarien les seves obres completes, obtenint una gran acollida pels lectors i per la crítica.  
Tal i com va escriure Jaume Fuster, és “el més gran poeta que el País Valencià ha donat, en català, des 
de  l’època  clàssica  de  les  nostres  lletres”.  És  considerat  també  el  principal  renovador  de  la  poesia 
valenciana contemporània en català.  
Els seus  llibres compten amb múltiples edicions  i alguns dels seus poemes han assolit un gran ressò 
popular de  la mà de  cantautors  com Ovidi Montllor. També ha obtingut guardons ben  significatius 
com el Premi d’Honor de  les Lletres Catalanes
Lletres Valencianes (1984).  

 
 
 
 

L’obra d’Estellés
olt extensam

c
Els temes centrals de la seva obra són la mort, el sexe i la pàtria (no oblidem que va viure la guerra, la 
postguerra i a més a més va haver de superar la mort d’una filla de només quatre mesos), sempre des 
d’un prisma quotidià, senzill, directe  i, fins  i tot, vulgar. Els seus versos compaginen  la simplicitat  i  la 
paraula directa de la literatura popular amb el coneixement dels nostres clàssics. 
Adjuntem  aquí un  fragment del  comentari que  en  Joan  Fuster  fa  sobre  la poesia d’Estellés dins  el 
volum I de la seva Obra Completa: 
 
 
 
 

http://www.vilanova.cat/blog/armandcardona/wp-content/uploads/2009/09/bartomeu-fiol.jpg
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“

 

 

Andrés Estellés, Vicent. 69 poemes d’amor. Picanya: Edicions del 
ullent, 1997.  

ir‐ne també una visió total. 

 

B

Aquests  69  poemes  escollits  temàticament  ens  ajuden  a  arribar  a 
Estellés a partir del concepte de  l’amor. Una aproximació temàtica que 
ens ajudarà a ten

L’amor  és  la  columna  vertebral  de  l’obra  estellesiana,  des  de  l’amor 
arribarem  a  tots  els  grans  temes d’Estellés, que  són, de  fet,  els  grans 
temes de la lírica de tots els temps. 

Els temes de Vicent Andrés Estellés, en una última reducció, tenen la nua elementalitat de la vida de 
ada dia:  la  fam, el  sexe,  la mort.  [...] El  cas és que  l’Estellés  “obre els ulls” –tots els  sentits‐ en  la 
inistra etapa dels grans pànics, quan no hi havia espai ni temps per al respir, i la gent respirava com 
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s
podia.  L’amor venia a ser el que ell diu: racons furtius, desigs sufocats, fantasies meticuloses. I la fam: 
racionaments, estraperlos, llum taxada. Subterrània, en la poesia de l’Estellés, hi ha una mena d’il∙lusió 
foraç, entorn de pa, de la taula de la infància, de l’aroma estimulant d’una salut esvaïda. Com la mort: 
la mort  aleshores més  “mort”  que mai:  no  era  solament  un  home  o  una  dona,  una  criatura  que 
morien... L’exaltació pripàpica,  la  llàgrima davant  la penúria sistemàtica, el taüt previsible,  industrial 
com  el  dol  que  s’hi  enquadra,  són  vivències  que  tenen  una  datació  exacta,  tal  com  surten  en  els 
poemes de Vicent Andrés  Estellés.  I  són  locals,  frenèticament  locals: de Burjassot a València.  Jo no 
gosaria afirmar que això siga “realisme històric”. Però sí que és un testimoniatge –o un testimoni‐ de la 
“realitat”. I escrit des d’un angle molt precís: des d’una cantonada. L’Estellés fa la poesia d’un carrer de 
València, d’un “trenet” de València a Burjassot: un residu humà vigorós, que es debat en  l’esperança 
de continuar vivint. No oblidem, però, el marc del principi: quan  tothom  fornicava malament, moria 
malament...” 
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 Dos drames i una farsa. València: Denes, 2002: T 833 And 
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obre Vicent Andrés Estellés i la seva obra: 
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