
EL COMPROMÍS CÍVIC DEL POETA 

Home apassionat i civilment compromès, Estellés fa bandera d'un sentiment cívic col·lectiu, tot 
presentant-se com a intèrpret de les reivindicacions del seu poble. 

Propietats de la pena 

Assumiràs la veu d'un poble, 
i serà la veu del teu poble, 
i seràs, per a sempre, poble, 
i patiràs, i esperaràs, 
i aniràs sempre entre la pols, 
et seguirà una polseguera. 
I tindràs fam i tindràs set, 
no podràs escriure els poemes 
i callaràs tota la nit 
mentre dormen les teues gents, 
i tu sols estaràs despert, 
i tu estaràs despert per tots. 
No t'han parit per a dormir: 
et pariren per a vetllar 
en la llarga nit del teu poble. 
Tu seràs la paraula viva, 
la paraula viva i amarga. 
Ja no existiran les paraules, 
sinó l'home assumint la pena 
del seu poble, i és un silenci. 
Deixaràs de comptar les síl·labes, 
de fer-te el nus de la corbata: 

seràs un poble, caminant 
entre una amarga polseguera, 
vida amunt i nacions amunt, 
una enaltida condició. 
No tot serà, però, silenci. 
Car diràs la paraula justa, 
la diràs en el moment just. 
No diràs la teua paraula 
amb voluntat d'antologia, 
car la diràs honestament, 
iradament, sense pensar 
en ninguna posteritat, 
com no siga la del teu poble. 
Potser et maten o potser 
se'n riguen, potser et delaten; 
tot això són banalitats. 
Allò que val és la consciència 
de no ser res si no s'és poble. 
I tu, greument, has escollit. 
Després del teu silenci estricte, 
camines decididament. 

 
Llibre de meravelles (1971) 

 

 

El poeta apareix així com "un entre tants", com "la veu d'un poble" en marxa, alhora que com a 
individu concret que viu en la seua circumstància personal el drama col·lectiu de la postguerra i 
d'un país condemnat a la travessia del desert. En la variada gamma temàtica i tonal de la seua 
lírica, un dels valors més incontestables és l'assoliment d'aquesta imatge de dignitat personal i 
civil. Davant l'espectacle de la postguerra, de la misèria i les repressions de tota mena, Estellés 
palesa el seu tarannà de cronista apassionat, escassament estilitzador, i fa un inventari dels 
personatges i els esdeveniments que constitueixen aquell món. L'escriptura com a consigna de 
resistència i de transformació. 
 

Vicent Andrés Estellés, com el Carles Riba de les Elegies de Bierville, escriu, també, des d'un 
exili interior, nacional i de classe. El poeta de Burjassot, però, és menys selectiu que Riba i deixa 
passar en els seus versos detalls descriptius, els personatges típics d'un quadre d'època i molts 
esdeveniments quotidians. Els seus poemes esdevenen, així, crònica social. I el periodista de 
professió hi trau el cap. El resultat és d'una profunda coherència i genera una crònica amarga i 
esperançada alhora, el crit que enlaira una idea de dignitat mai no desistida. Sovint la sap 
transmetre, a més, amb uns dots de confidencialitat conversacional ben notòria. Amb eficàcia 
comunicativa fora de tot dubte. 
 

 



LA REALITAT QUOTIDIANA ELEVADA A CATEGORIA LITERÀRIA 
 

L'obra lírica de Vicent Andrés Estellés arranca dels mots senzills i de les situacions quotidianes. 
Sempre buscant d'aquestes realitats de cada dia com la compra d'un llibre de poemes, el bes 
d'Isabel, o una visita al mar, en l'evocació de qualsevol moment de la vida diària. Totes realitats 
senzilles i amables que intenta descobrir el Jo poètic: ("avui vull dir coses amables [...] / He 
perdut el costum, no sé on les he deixades, / és possible al café, és possible a un banc" / Tot ho 
recorde mentre vas estenent la roba), tanmateix, no sempre les pot trobar, i aleshores mostra 
l'altre costat de la realitat: la lletgesa. 

 
L'Hotel París (poema XXII) 
 
Com hi ha el fill sense els pares i els pares sense el fill, 
i xiques, al cinema, amb les cames obertes 
i una mà entre les cuixes, i el rosari en família, 
i hi ha el peó que es mata caent des d'un andami 
i l'home que fa el pa i hi ha qui porta un metre 
per saber el tamany escaient del taüt 
i com hi ha els tramviaires que treballen la nit 
de cap d'any i els forats de les piques i hi ha 
l'ascensor amb un llum brut groguenc esperant 
mentrestant la portera s'emborratxa de vi 
i pixa per l'escala i la filla té por 
i el marit està fent‐ho amb la dona del metge 
i els tramvies terribles amb l'enrenou dels ferros 
i el metge que es dedica a trencar les anous 
mentrestant la portera va pixant per l'escala 
i trucant a les portes amb un colp de mamella 
i el fill de la de l'arpa que s'ha mort fa tres dies 
plora i plora i encén un ciri i posa el ciri 
i l'ampolla de vi i contempla la Loren 
i llavors la suïssa crida pel passadís 
i el cosí la segueix brandant el canelobre 
i la xica que es gita més aviat que mai 
i un fred com una mà li puja per les cuixes 
i hi ha un instant que pensa que té el cul més petit 
i els veïns que s'han mort els dos intoxicats 
l'altre dia i la mare i la filla no tenen 
ganes de menjar res i ploren com les rates 
i el cosí i la suïssa que dormen brutalment 
i el canelobre encès i el cobertor encès 
les cortines enceses i tot el pis encès 
els nobles cavallers enterrats en els claustres 
mentrestant la portera pixa pels escalons 
i el marit no pot més i la dona del metge 
se'n va i agafa el metge i li diu fill de puta 
i se'l fica entre cames i tot es pega foc 
i la nena que plora sola a la porteria 
i les inscripcions obscenes del comuns 
i el crani rebotant per tots els escalons. 
 

L’Hotel París (1973) 



 

 

La lletjor, però, s'intenta amagar sota els tels de les coses amables. Així, la mort que en molts 
textos d'Estellés apareix com un personatge bell i cordial, també se'ns exhibeix amb les 
observacions més vulgars. 

 

 

 

AMB UN FONS SUBVERSIU 

Ja no hi ha més que això:  
Mort.  
Est, Oest, Sud i  
Nord.  
Mort. Mort només.  
Llocs  
de  
morts.  
Uns llarguíssims  
rebosts  
plens de  
morts.  
Morts per totes les bandes,  
camuflats darrere unes flors.  
Un dia,  
però,  
sorgiran dels seus  
llocs,  
cauran damunt de les ciutats -un  
avalot  
de  
morts-  
i ja només hi haurà  
això:  
morts.  
Ells manaran, tindran les seues  
Corts,  
diran:  
"Açò  
és dolent i això és  
bo"  
i donaran faltes i bones.  
Però ara esperen als seus llocs.  
Esperen l'ordre de llançar-se.  
Ha de venir un ordre nou.  
L'instauraran els  
morts,  
de la nit al matí, un dia  
qualsevol.  
Tot canviarà de dalt a baix:  
els vius estarem sotmesos als morts.  
Cal,  
doncs,  
fer-se amics entre els morts.  

 

 
La clau que obri tots els panys (1971) 

 

 



La mort, contada al nen del veïnat 

La Mort venia de vegades, 
però mai no se'n volia anar, 
car es trobava bé, 
allò que es diu ben bé, 
ja saps, 
com tu quan surts al corral i jugues 
amb els pollets i amb els conills 
i agafes una pedra verda 
i la trenques amb una pedra blanca 
i et poses a plorar de sobte 
perquè sí, sense cap moriu,  
i com ningú no et fa cas 
calles, 
i després tornes a jugar 
amb açò o amb allò... 
Mai no se'n va anar, la Mort, 
i es va quedar per a sempre amb nosaltres, 
la Mort, ja saps 

La nit (1956) 

 

Un altre vessant en el tractament de la mort és la seva relació amb la guerra i la postguerra. 
 

La mort invicta 
TRONTOLLAVEN els trens, els miserables trens, 
creuant tota la nit, plens de morts, d'ofegats, 
amb aquell llum groguenc en totes les finestres, 
un estrèpit de ferros, els trens perdent els llistons; 
els miserables trens que creuaven la nit, 
les llomes de la guerra blavoses amb la lluna, 
tots els morts de la guerra, desenterrats, desfets, 
el ventre petulant de la recent casada 
entre tanta misèria, entre tant d'estupor, 
el melic graciós, el ventre de sis mesos, 
tots els morts de la guerra, tots els morts de la terra, 
els miserables trens que duien els ferits, 
els miserables trens que creuaven la nit 
amb un cruixir de ferros i un cruixir de llistons, 
benes plenes de sang, aquells pèls plens de sang, 
tota la nit rodava el miserable tren 
amb tots els llums encesos, sense oli en les rodes, 
mudes llomes blavoses sota tota la lluna, 
el ventre de sis mesos, la fam, la por, l'espant. 
Un silenci, una pols, l'amarga polseguera. 
Tornaven els cadàvers amb els ossos podrits. 
Duien les espardenyes esventrades, la sang 
en qualls secs, unes mosques, unes mosques groguíssimes. 

 
Llibre de meravelles (1971) 



 

Un cas ben particular és el de les Horacianes (1974), on el poeta retrata la vida valenciana dels 
anys seixanta, transvestint-se d'Horaci, barrejant la València amb la Roma imperial i disfressant 
els seus enemics contemporanis de personatges de l'època com ara Suetoni. Més enllà de l'efecte 
objectivitzador que es deriva de l'adopció d'una persona clàssica com a veu poètica del jo, implica 
"una sensibilitat notable de l'instint humà", dit amb paraules de Dominic Keown, i una aposta per 
"un ordre civilitzat basat en la llibertat, la tolerància i la solidaritat". Al mateix temps, el recurs 
possibilita la universalització d'una experiència històricament situada que naix de les peripècies 
viscudes en un àmbit local. De fet, el filtre d'aquesta llatinitat li permet operar amb un cert 
distanciament que legitima com a poesia lírica el que és una crònica gairebé periodística amb 
caires satírics. Ensems el cant primari als productes de la terra, a la felicitat de les coses menudes 
i quotidianes es revesteix d'un prestigi clàssic i, en aquesta mateixa via, Estellés invocarà en 
ocasions el record del poeta xilè Pablo Neruda, de les seves Odas elementales. D'aquesta manera, 
poetitzar l'experiència de contemplar i menjar amb delectança un pebrot torrat és un autèntic repte 
per al poeta líric, que, més enllà del to de gastronomia a la manera de Josep Pla, aconsegueix 
presentar amb intensitat poètica aquesta minúscula mostra dels plaers més elementals de la vida 
que ens permeten una autèntica comunió amb el món. 

 

 

 
I 
 
res no m'agrada tant 
com enramar-me d'oli cru 
el pimentó torrat, tallat en tires. 

  

cante llavors, distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. 

  

m'agrada molt el pimentó torrat, 
mes no massa torrat, que el desgracia, 
sinó amb aquella carn mollar que té 
en llevar-li la crosta socarrada. 

  

l'expose dins el plat en tongades incitants, 
l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal 
i suque molt de pa, 
com fan els pobres, 
en l'oli, que té sal i ha pres una sabor del pimentó torrat. 

  

després, en un pessic 
del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa, 
agafe un tros de pimentó, l'enlaire àvidament, 
eucarísticament, 

  

me'l mire en l'aire. 
de vegades arribe a l'èxtasi, a l'orgasme. 

  

cloc els ulls i me'l fot. 
 

Horacianes (1974) 

 
 

 



D'altra banda, també la influència de Pablo Neruda, ara en el seu vessant més èpic, és visible en el 
magne Mural del País Valencià, que constitueix un conjunt de poemaris dedicats a exalçar la 
geografia i la història dels pobles valencians. Aquesta obra, amb un poderós alè èpic semblant al 
del Canto general de Neruda, que representa la gran epopeia de les terres americanes. 

 

 

 

EXPLICACIÓ 

 

Allà on he anat ha estat per recollir 

pedres només, i sóc un sac de pedres. 

Puc dir els llocs i puc dir els moments 

en què, inclinat a la materna terra, 

he recollit tantes formes de pedres, 

he vigilat tantes formes de vida. 

M'han foradat a voltes la butxaca 

i jo he sentit a la meua epidermis 

el seu arrap com un dolç regalim, 

com el senyal de callada existència. 

De vora el mar, del secà insolidari, 

i del camí de l'horta polsegosa, 

he anat fent el meu nocturn catàleg 

amb voluntat evidentment diürna. 

Diran de mi: És l'home de les pedres. 

Pedres humils i rebotades, pedres, 

pedres que no constaran a les cròniques, 

i jo ara escric la pàl·lida memòria, 

la voluntat decidida de càntic, 

el fet solar, el venjatiu projecte 

d'un poble antic com les pedres també. 

Pedres, fragments de tota una existència, 

arrodonida d'activitats marítimes 

o cantelluts de soledat superba. 

Pedres, només: un manament de pedres 

que aquest País em deixava a les mans. 

Pedres de riu i pedretes de via, 

ferruginós i metàl·lic destí! 

No són lunars: són humanes, només, 

amb el perfil humanament cansat 

com d'esperar anys i anys l'arribada 

d'algun moment que elles saben només, 

com esperant la meua mà sol·lícita. 

 
 

Mural del País Valencià (1996) 



 
 
 
LA TEMÀTICA AMOROSA 
 

 

La mort, el seu ritual i les al·legories corresponents constitueixen una temàtica que fascina 
Estellés i sovint l'obsessiona fins a fer-li associar el sonet -per la seva forma gràfica sobre la 
pàgina en blanc- amb un taüt, o suscitar el relat premonitori del seu propi enterrament. Al costat 
d'aquesta bellesa de la mort, hi ha, així mateix, una atracció obsessiva per l'amor, que esdevé el 
moll de l'espinada de tota la seua lírica, en una gamma diversa de sensacions que van des del sexe 
directament expressat fins a les manifestacions més sofisticades del desig o fins als sentiments 
més estrictament espiritualitzats. 
 

Potser un dels trets més cridaners pel que fa a la projecció pública de la poesia estellesiana és la 
manera crua i immediata amb què va tractar en ocasions l'experiència del sexe -una manera 
insòlita en la poesia catalana anterior i poc freqüent en la posterior. Fins i tot un poema tan 
líricament arravatat com és "Els amants", recitat amb força per Ovidi Montllor al llarg d'anys i 
geografies, no deixava de presentar-se amb una punta de repte a la retòrica amorosa tradicional, 
com es palesa en l'al·lusió a la poesia noucentista: "I que ens perdone el cast senyor López Picó." 
Així mateix, Estellés associa automàticament amb l'erotisme i amb el cos femení, d'una forma 
estilitzada, molts fenòmens de la naturalesa, com ara quan veu en les lleugeres ones marines "una 
mar a mamelletes ràpides". 
 
En general, el cos de la dona és font de metàfores com aquesta, i alhora focus d'atracció de 
procediments intensificadors, entre els quals el de la doble adjectivació no és el menys utilitzat: 
per exemple, les "assaonades rodonors benignes" d'una imatge corporal femenina que se'ns 
presenta desitjada, "invicta" i "autàrquica". 
 

Però en el tractament estellesià de la matèria amorosa caldria destacar principalment els encerts 
expressius plens d'intensitat, tant quan parla d'amors furtius -que sovint intuïm vivament pintats 
per la seua imaginació- com quan evoca un amor conjugal llargament viscut i fidel com la mort 
mateixa, un amor "per a tota la mort". Així, referències com ara "el grapat de safrà negre del 
sexe", o "amor, entre les teues dentetes sóc raïm", o "per tu menge llimones, mire el dia total", 
conjuminen una sensualitat punyent amb la tensió lírica més estricta. Les imatges ens sobten, en 
ocasions, amb una elementalitat d'eficàcia colpidora: "La vida ens era una sorpresa, / una granota 
viva a la butxaca." 

 



Els amants 

La carn vol carn 
Ausiàs March 

 
“No hi havia a València dos amants com nosaltres. 
Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. 
Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. 
Han passat anys, molts anys; han passat moltes coses. 
De sobte encara em pren aquell vent o l’amor 
i rodolem per terra entre abraços i besos. 
No comprenem l’amor com un costum amable, 
com un costum pacífic de compliment i teles 
(i que em perdoni el cast senyor López‐Picó) 
Es desperta, de sobte, com un vell huracà, 
i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. 
Jo desitjava, a voltes, un amor educat 
i en marxa el tocadiscos, negligentment besant‐te, 
ara un muscle i després el peçó d’una orella. 
El nostre amor és un amor brusc i salvatge, 
i tenim l’enyorança amarga de la terra, 
d’anar a rebolcons entre besos i arraps. 
Què voleu que hi faça! Elemental, ja ho sé. 
Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses. 
Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer. 
Després, tombats en terra de qualsevol manera, 
comprenem que som bàrbars, i que això no deu ser, 
que no estem en l’edat, i tot això i allò. 
No hi havia a València dos amants com nosaltres, 
car d’amants com nosaltres en són parits ben pocs.” 
 

Llibre de meravelles (1971) 
 
 



TOT AÇÒ QUE JA NO POT SER 

Et besaria lentament, 
et soltaria els cabells, 
t'acariciaria els muscles, 
t'agafaria el cap 
per a besar‐te dolçament, 
estimada meua, dolça meua, 
i sentir‐te, encara més nina, 
més nina encara sota les mans, 
dessota els pèls del meu pit 
i sota els pèls de l'engonal, 
i sentir‐te sota el meu cos, 
amb els grans ulls oberts, 
més que entregada confiada, 
feliç dins els meus abraços. 
Et veuria anar, tota nua, 
anant i tornant per la casa, 
tot açò que ja no pot ser. 
Sóc a punt de dir el teu nom, 
sóc a punt de plorar‐lo 
i d'escriure'l per les parets, 
adorada meua, petita. 
Si em desperte, a les nits, 
em desperte pensant en tu, 
en el teu daurat i petit cos. 
T'estimaria, t'adoraria 
fins a emplenar la teua pell, 
fins a emplenar tot el teu cos 
de petites besades cremants. 
És un amor total i trist 
el que sent per tu, criatura, 
un amor que m'emplena les hores 
totalement amb el record 
de la teua figura alegre i àgil. 
No deixe de pensar en tu, 
em pregunte on estaràs, 
voldria saber què fas, 
i arribe a la desesperació. 
Com t'estime! Em destrosses, 
t'acariciaria lentament, 
amb una infinita tendresa, 
i no deixaria al teu cos 
cap lloc sense la meua carícia, 
petita meua, dolça meua, 
aliena probablement 
a l'amor que jo sent per tu, 
tan adorable! T'imagine 
tèbia i nua, encara innocent, 
vacil∙lant, i ja decidida, 
amb les meues mans als teus muscles, 
revoltant‐te els cabells, 
agafant‐te per la cintura 
o obrint‐te les cames, 



fins a fer‐te arribar, alhora, 
amb gemecs i retrocessos, 
a l'espasme lent del vici; 
fins a sentir‐te enfollir, 
una instantània follia: 
tot açò que ja no pot ser, 
petita meua, dolça meua. 
Et recorde i estic plorant 
i sent una tristesa enorme, 
voldria ésser ara al llit, 
sentir el teu cos prop del meu, 
el cos teu, dolç i fredolic, 
amb un fred de col∙legiala, 
encollida, espantada; vull 
estar amb tu mentre dorms, 
el teu cul graciós i dur, 
la teua adorable proximitat, 
fregar‐te a penes, despertar‐te, 
despertar‐me damunt el teu cos, 
tot açò que ja no pot ser. 
Et mire, i sense que tu ho sàpies, 
mentre et tinc al meu davant 
i t’estreny, potser, la mà, 
t'evoque en altres territoris 
on mai havem estat; 
contestant les teues paraules, 
visc una ègloga dolcíssima, 
amb el teu cos damunt una catifa, 
damunt els taulells del pis, 
a la butaca d'un saló 
de reestrena, amb la teua mà 
petita dintre la meua, 
infinitament feliç, 
contemplant‐te en l'obscuritat, 
dos punts de llum als teus ulls, 
fins que al final em sorprens 
i sens dubte em ruboritzes, 
i ja no mires la pantalla, 
abaixes llargament els ulls. 
No és possible seguir així, 
jo bé ho comprenc, però ocorre, 
tot açò que ja no pot ser. 
Revisc els dolços instants 
de la meua vida, però amb tu. 
És una flama, és una mort, 
una llarga mort, aquesta vida, 
no sé per què t'he conegut, 
jo no volia conèixer‐te... 
A qualsevol part de la terra, 
a qualsevol part de la nit, 
mor un home d'amor per tu 
mentre cuses, mentre contemples 
un serial de televisió, 
mentre parles amb una amiga, 
per telèfon, d'algun amic; 



mentre que et fiques al llit, 
mentre compres en el mercat, 
mentre veus, al teu mirall, 
el desenvolupament dels teus pits, 
mentre vas en motocicleta, 
mentre l'aire et despentina, 
mentre dorms, mentre orines, 
mentre mires la primavera, 
mentre espoles les estovalles, 
mor un home d'amor per tu, 
tot açò que ja no pot ser. 
Que jo me muir d'amor per tu. 
 
 
 
 
 
 
 

ELS PROCEDIMENTS RETÒRICS 
 

Així doncs, al costat de l'expressió directa de la sexualitat o de l'ús sobtat de mots propis del 
registre col·loquial, la poesia d'Estellés palesa també una particular elaboració estilística i 
retòrica, ben visible en la seua adjectivació, en les imatges metafòriques o en el filtre culturalista 
que constitueixen, per exemple, les referències de les Horacianes al món clàssic llatí. Podríem 
afegir-hi altres recursos, com és l'ús expressiu dels topònims, que per a Estellés constitueixen 
mots d'arrel tel·lúrica, carregats de simbolisme, tant si es tracta de noms de carrers de València o 
de partides rurals locals com si es converteixen en emblema dels orígens lingüístics -com en el 
poemari Les homilies d'Organyà (1981), on es ret homenatge a la llengua catalana. 
 

Amb això enllaça amb un altre tret de l'estil d'Estellés: el to narratiu de la seua poesia. De fet, 
sobre Vicent Andrés Estellés, autors com Joan FUSTER han dit que fa una poesia que podria haver 
estat una novel·la. 
 

Un altre tret important que caracteritza la creació estellesiana és la teatralització que comporta 
l'aparició freqüent del destinatari. Relacionat amb el caràcter col·loquial, Estellés raona 
incansablement amb sí mateix o amb algun suposat interlocutor. Narra, descriu, rememora. 
 

Un dels procediments més destacables és el de la paròdia, que s'exerceix, per exemple, sobre la 
tradició clàssica de les èglogues o sobre els tòpics fomentats per la Renaixença i pel seu patriarca 
valencià, Teodor Llorente. D'aquesta manera, les èglogues de Garcilaso de la Vega esdevenen 
diàleg entre personatges de l'actualitat en un ambient d'oficina, on una nimfa dels nostres dies pot 
escridassar el seu amant: "Nemorós, Nemorós, no m'esgarres les bragues, que m'han costat vint 
duros." Així mateix, els tòpics procedents del paisatgisme de Llorente en poemes com ara "El 
barranc dels Algadins" -la dolça flaire del camp, les llauradores idealitzades, etc.-, poden ser 
substituïts, en l'estellesià "Vora el barranc del Carraixet", pel record revoltat dels afusellaments 
de la postguerra a la rodalia de la capital valenciana, alhora que la mollesa fònica del mot 
"Algadins" es transforma en l'aspror multivibrant del topònim real "Carraixet". 



 

 
 

 
 
Vora el barranc dels Algadins 
 
Vora el barranc dels Algadins 
hi ha uns tarongers de tan dolç flaire, 
que per a omplir d'aroma l'aire 
no té lo món millors jardins. 
Allí hi ha un mas, i el mas té dins 
volguts records de ma infantesa; 
per ells jo tinc l'ànima presa 
vora el barranc dels Algadins. 
Vora el barranc dels Algadins, 
s'alcen al cel quatre palmeres; 
lo vent, batent ales lleugeres, 
mou son plomall i els seus troncs fins. 
En ells, milers de teuladins 
fan un soroll que el cor encisa. 
Qui oir pogués sa xiscladissa 
vora el barranc dels Algadins! 
Vora el barranc dels Algadins, 
l'aigua corrent los camps anega; 
en sos espills lo sol llampega, 
i trau l'arròs verdosos brins. 
Sona el tic-tac en los molins; 
i al caure el sol, caçadors destres, 
a joca van d'ànecs silvestres, 
vora el barranc dels Algadins. 
Vora el barranc dels Algadins, 
mourà demà les palmes l'aire, 
li donaran los horts son flaire, 
i sa cantúria els teuladins. 
Lo mas demà guardarà dins 
dolços records i imatges belles; 
jo no podré gojar ja d'elles 
vora el barranc dels Algadins! 
 

Teodor Llorente 
 

 
I 

 
Vora el barranc del Carraixet 
hi ha un taronger d'amargues branques: 
penja una collita de màrtirs 
d'una mort amarada i pobra. 
Vora el barranc del Carraixet 
enterraments de caritat, 
la funesta llum foradada 
i les rebentades pupil·les. 
[...] 
 

XIV 
 
Vora el barranc del Carraixet. 
els morts de fredes matinades, 
els morts de les nits 
tenebroses, els assassinats de 
la terra. La llum puja com la 
bandera, puja la bandera del 
sol, puja com un puny, com una 
sang, vora el barranc del 
Carraixet 
 
 
 

Vicent Andrés Estellés 
Gran oratori pels morts valencians de 

la postguerra 
 
 

 
 


