Auca de Vicent Andrés Estellés (1924-1993)
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Hereu de Corella i March, de posat digne i amarg
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1. Què és aquest esvalot,
a cal Forner, a Burjassot?

25. Té una filla de bolquers,
que mor els mesos primers.

2. És el fill de la Carmeta,
que de gran serà poeta.

26. Ferit per la mort, com March,
escriurà «Donzell amarg»,

3. "Nét major de Nadalet",
com ell diu en un sonet.

27. ... «La nit» i «Coral romput»;
Estellés se sent vençut.

4. És tímid i malaltís,
però el xiquet és feliç.

28. «La clau que obri tots els panys»
també és obra d'aquests anys.

5. Tot i que ha de fer el cor fort
en veure de prop la mort.

29. 1971,
Estellés molt oportú,

6. Fill d'una família humil,
menja més pa que pernil.

30. ... treu «Llibre de meravelles»,
que en llegir-lo et meravelles.

7. Comença escrivint teatre;
alguns sainets, tres o quatre.

31. ... perquè ens hi descriu la vida
de poesia tenyida.

8. Unes peces de combat,
d'aquell temps il·lusionat.

32. I amb arrels ausmarquianes,
amb els mots, fa filigranes.

9. Viu els horrors de la guerra
i molts ideals soterra.

33. Hi té poemes brillants
com “L'ofici”, “El vi”, “Els amants”.

10. Per poder fer algun diner
fa d'orfebre i de forner.

34. I amb vers clar, valent i noble
hi assumeix la veu del poble.

11. Llegeix molta poesia
i en fa el pa de cada dia.

35. A partit d'aquí Estellés
escriurà cada cop més.

12. Baudelaire, Withman, Carner,
Ausiàs i Verdaguer...

36. Comença l'Obra Completa,
de poesia repleta.

13. Porta ulleres per la vista
i vol ser periodista.

37. ...que “3 i 4”publica,
poc a poc, de mica en mica.

14. Per això el 42,
cap a Madrid toca el dos.

38. Una obra torrencial
que culmina amb el «Mural

15. A Navarra fa el servei
militar; ves, quin remei!

39. ... del País Valencià»,
que ve a ser com un volcà.

16. Quan més lluny de casa està,
hi retroba el català.

40. Un cant d'amor i alegria
a la terra on ell vivia.

17. Així que té la llicència,
torna a Ciutat de València.

41. I esdevé als ulls de la gent,
el poeta del moment.

18. A “Las Provincias” té feina
i de la ploma en fa l'eina.

42. L'home que riu i plora
amb el seu poble a tota hora.

19. On arriba, sí senyor,
a ser el cap de redacció.

43. Que vol ser "un entre tants",
com ens diu en els seus cants.

20. I d'on marxarà cremat,
anys més tard, prejubilat.

44. Molts poemes d'Estellés
es canten ara i adés.

21. És fa amic de Joan Fuster
i coneix Sanchis Guarner.

45. Qui no recorda amb enyor
la veu d'Ovidi Montllor?

22. 1953,
com aquell qui no fa res,

46. Com que l'auca hem d'acabar,
diguem com diria Pla:

23. ...treu «Ciutat a cau d'orella»,
i aviat troba parella.

47. Era tot un homenot
l'escriptor de Burjassot,

24. Es marida amb Isabel
i viu la lluna de mel.

48. ... que morí el 93
i deixà una obra de pes.
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