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EL COS COM A REPRESENTACIÓ DEL DOLOR EN TRES 
POEMARIS DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Irene Mira Navarro
Màster en Assessorament lingüístic i cultura literària: Aplicacions al context valencià
imn7@alu.ua.es

RESUM
Aquest treball té per objectiu estudiar de manera comparada el tema de la mort en tres 

poemaris de Vicent Andrés Estellés, Primera soledad, La nit i «Coral romput»; com també 
analitzar-ne els símbols i d’altres recursos retòrics de naturalesa semàntica que articulen 
aquest univers poètic. Per a arribar a aquesta conclusió ens centrem en l’anàlisi literària 
de la representació del cos en el païment del dol i la concepció que subjau a la corporeïtat 
de la mort. Així, en primer lloc ens acostarem a la consideració que el poeta té de la mort; 
en segon lloc, treballarem sobres les imatges referents al cos en relació a la filla mort, i 
en últim lloc, analitzarem els efectes corporals en clau metafòrica que el dol produeix en 
el jo poètic.

Mots clau: mort, filla, cos, símbols, dolor.

ABSTRACT
This work is aimed at performing a comparative study on the subject of death in 

three collections of poems by Vicent Andrés Estellés: Primera Soledad, La Nit, and Coral 
Romput. Moreover, this study will analise symbols and other semantic rhetorical devices 
which articulate this poetic universe. To support this hypothesis, the literary analysis is 
focused on the the relevance of body in the acceptance of the mourning process.

Keywords: death, daughter, body, symbols, religion.
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1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest treball és analitzar com el cos fa funció canalitzadora del dolor anímic 

en tres obres de Vicent Andrés Estellés. Els poemaris estudiats són: La nit (1956) i Primera 
soledad (1956) i el magne poema «Coral romput» (1957)1, que se centren en l’univers temàtic 
de la mort i, concretament, la de la primera filla del poeta als tres mesos d’edat, l’any 1956.

Pretenem, doncs, analitzar-hi, des d’una perspectiva simbòlica, com el cos físic del 
jo poètic esdevé la base de les metàfores que representaran el dolor per la mort de la 
menuda. Estudiarem els diversos mecanismes que el poeta utilitza per a parlar del procés 
de dol a través del cos.

Volem explicar com la poesia d’Estellés va més enllà de la idealització o de l’expressió 
de sentiments o pensaments metafísics sobre la mort o l’amor i fa el pas a parlar del dolor 
i del plaer des d’una perspectiva en certa manera innovadora en la literatura catalana dels 
anys 50. La poesia estellesiana actua com sedàs que materialitza les grans vivències de 
l’ésser humà, i en conseqüència, els grans temes de la literatura: l’amor i la mort. El dolor 
per la mort en aquest cas serà el que és materialitzat i expressat com una realitat tangible, 
com diu Parcerisas (1983: 56) Estellés crea «imatges còsiques» de la mort, és a dir, el cos 
descompost, el cos que pateix el dolor, els objectes de la cultura de la mort (taüts, nínxol) 
i les despulles o restes (ossos, vísceres, fluids, etc.) i els processos (descomposició, 
escaldat, malaltia, rosegar).

2. EL TEMA DE LA MORT
En la poesia d’Estellés la mort és un aspecte cabdal, un «tema permanent i obsessiu que 

explora la seua poesia» (Ballester 1991: 32). El jo poètic no l’obvia o intenta alleugerir-ne el 
dolor que li produeix perquè sap que a ell també li arribarà i no vol que el sorprenga, hi vol 
estar ben atent per a poder ancorar-se més, si pot, a la vida. Estellés, com en un joc, equilibra 
la bellesa i la lletjor de la vida, tot poetitzant-ne els aspectes negatius i desmitificant-ne els 
més bells. Si per a ell l’amor és el sexe amb les rodonors invictes dels pits, el genoll d’una 
dona o els besos i els arraps, la mort és un dolor que li atravessa el cos de cap a peus, 
les experiències, positives i negatives són per al jo poètic proves de la «presència corporal» 
(Duch&Mèlich 2003: 168), el cos és testimoni d’allò viscut, sentit o pensat.

En aquesta línia per a l’autor, el cos representa metonímicament tot l’ésser humà: 
l’entén com a punt primordial de l’existència perquè és el que el connecta amb el món, 
com diu Merleau-Ponty com a «”vehicle de l’estar en el món”, ja que hi estableix el mode 
d’accés obligat i inevitable per a qualsevol mena de percepció» (Duch&Mèlich 2003: 168). 
Per aquesta raó entendre la mort en termes del cos és el mecanisme idoni per a intentar 
comprendre un dels grans fantasmes que trasbalsen la humanitat.

1 D’ara endavant per a citar els poemaris seguirem el següent criteri (inicials any: pàgina), p.ex. (ln 
1999: 47). D’altra banda, els anys apuntats en el text són els d’escriptura, per a citar utilitzarem els d’edició:

La nit (1999)
Primera soledad (1988)
«Coral romput» (1981)
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La mort de què ens ocupem en aquests poemaris és la de la primera filla als 3 mesos 
d’edat, pèrdua que provoca un dolor tan punyent del qual el jo poètic no es pot abstraure 
i inunda tota la seua realitat, des del seu propi cos, al cos de la menuda i a l’ambient on 
es troba. El jo poètic no aconsegueix entendre què ha passat en la primera fase del dol 
marcada per la incredulitat i el desconcert, per això la representació de la descomposició 
del cos de la filla i del dolor físic del jo poètic com «un dol, de tan cert, biològic» (ln 1999: 
66) té la funció de materialitzar la mort, d’acostar-la al jo poètic perquè l’entenga real.

Estellés porta la mort real, la física, a escena. Recrea a través dels versos la putrefacció 
del cadàver de l’albat integrant en un joc aparentment paradoxal la mort i la infantesa. La 
tragèdia del Tànatos és presentada com el que és, una situació colpidora que colpeja de 
manera sobtada i que abasta tots els àmbits de la vida del poeta. La imbricació de la vida 
i la mort és ben present en aquests poemes on la vitalitat fràgil de la infantesa s’uneix 
a la labilitat del cos inert. L’estat del cos és la mostra fefaent de la vida i de la mort, el 
cos és el que representa, a través de la seua condició biològica, tant la vida com la mort. 
La desgràcia s’entén en termes de la realitat corpòria per poder-la entendre i viure-la, o 
superar-la, plenament perquè «la meua mort se’n ve amb mi a totes bandes» (ln 1999: 71) 
i per què «jo sé molt bé que la mort no té res a veure / amb el cementeri» (ln 1999: 47).

Per tant, ens centrarem en dos aspectes clau de la materialització del dolor en el cos: 
la filla, el cos que se’n va i el dolor físic en el jo poètic com a metàfora del dolor anímic.

3. LA FILLA: EL COS QUE SE’N VA 
En el cas de la filla el que ocorre és que el jo poètic és assetjat pel pensament de la 

mort biològica del cos perquè és conscient que davant d’aquesta no té res a fer. A la mort 
espiritual es pot enfrontar mantenint viu el record de la menuda, però la mort del cos és 
una batalla perduda: «y te están destruyendo, te estás descomponiendo / y no puedo hacer 
nada, nada absolutamente» (ps 1988: 37). Encara que el jo poètic escriu per alleugerir 
la sofrença, la consciència de la descomposició del cos el turmenta constantment, i en 
conseqüència la literatura queda amerada d’aquest turment. Versos com els següents 
donen mostra de la plasticitat a què pot arribar la poesia d’Estellés: 

Tal vez lo más horrible sea pensar tu bóveda 
craneana vacía, tus mejillas deshechas, 
esa negrura tuya de tizón, de carbón, 
que ya debe tener a estas horas tu cuerpo. (ps 1988: 38)

La consciència de la mort del cos de la menuda toca de ple el jo poètic sempre des de la 
tendència a recrear-se en el dolor propi i el patiment com a fase necessària per avançar. El 
jo poètic se sent tan a prop de la mort física de la menuda que se sent responsable perquè:

Y ahora me miro el sitio que tengo en la entrepierna 
y me da horror, me da horror, un miedo enorme, 
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porque él no trajo sólo la vida, porque él trajo 
la muerte al mismo tiempo. (ps 1988: 216)

L’engendrament de la menuda té dues cares per a la veu poètica: és la causa de la 
vida però també és, en última instància, la causa de la mort. És a dir, el jo poètic com 
a progenitor de la xiqueta se sent responsable de la mort d’aquesta, ja que si ell no li 
haguera donat la vida tampoc no l’hauria perduda. El cos del pare és, doncs, el generador 
de la vida en un primer moment i en un darrer també el responsable de la pèrdua. Per 
aquesta raó existeix un lligam tan fort entre el cos en descomposició de la menuda i el 
cos del pare, el jo poètic, que sent que la pena i la tristesa li nafren el seu cos creador 
de vida.

La idea general que sura, però, és la de la integració de la mort dins la vida i de 
la focalització que la veu poètica fa en el fet corporal: «me hace pensar que llevo mi 
muerte ya en mi cuerpo» (ps 1988: 216) o «car per la sang em ve tanta amargor» (ln 
1999: 67). 

El cos, en la seua funció més primària, genera la vida, i l’home, en la seua dimensió 
més animal, pateix un dol que sobrepassa la lògica del funcionament de l’espècie. El jo 
poètic, amb el que té de pare, se sent connectat corporalment a la menuda: ell l’engendra i 
ell la veu morir inesperadament, ell li dóna la vida i veu com aquesta s’escapa sense poder 
fer-hi res. Un pare orfe que des d’una relació paradoxal com la de la mort-infantesa, la de 
pare-orfe s’ancora als cossos implicats en la creació de la vida, en la pèrdua d’aquesta i en 
la descomposició física.

Aquesta connexió corporal es materialitza en imatges escatològiques com la següent, 
on es recrea el dol més biològic en recordar la xiqueta: 

me esfuerzo, pero me da horror; 
es como si tuviera que tragarme esa masa gelatinosa, 
[insoportablemente dulce, 
es una nàusea, es una gana enorme de vomitar, 
aquí mismo,
 y vomitar y vomitar. (ps 1988: 94)

4. EL DOLOR EN EL JO POÈTIC 
Causa directa de la descomposició del cos de la menuda, de la mort, és el dolor que 

sent el pare orfe. Un dolor, però, que encara que té seu en la psique del poeta, aquest el 
representa com una xacra del cos. Si adés hem explicat la realitat material de la mort de 
la filla ara haurem de veure la dimensió corporal del dol que pateix el jo poètic; el cos del 
poeta es consumeix com es consumeix el cos de la menuda en el taüt. 

El dolor anímic del jo poètic, doncs, és representat a través del dolor físic: Estellés 
metaforitza el dolor donant-li entitat en coses com les gotes, els corcs o la sal que ataquen 
el cos.
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La dels corcs és una de les imatges més utilitzades: el jo poètic és rosegat 
incessantment pel dolor com la fusta ho és pels cucs:

es descompon amb un rosegar de corcó,
ens puja aqueix lentíssim rosegar de corcó
a la taula, a les fustes del llit, als nostres polsos,
ens forada, semblant una càries, els ossos. (ln 1999: 108)

Versos com aquests del poemari La nit, el qual concentra bona part dels símbols, 
visualitzen que les bestioles, el patiment, es mengen la raó del jo poètic, representat com 

«la pobra fusta humana» (cr 1981: 245), ja que aquesta mateixa matèria serà la que 
conformarà el taüt i els carros en moviment:
Vénen lentíssims carros, el carro vell i enorme
de la nit, pels camins, fent cruixir sordament
la llarga calavera de fusta de la nit,
la fusta inflada i sorda dels carros i els taüts... (ln 1999: 55)

De la mateixa manera, les gotes esdevenen armes afilades que ataquen el jo poètic, 
especialment en Primera Soledad:

Y llueve, y llueve, y llueve, y gotea en el cráneo,
[...]
llueve, el cuerpo; y el alma, que se siente de pronto
subir a la garganta y estarse un rato allí,
clavada, como un vidrio, anudando el sollozo,
y llueve, y llueve, y llueve, y llueve, y llueve, y llueve, (v.83-90, PS 1988: 90)

En analitzar el paper destructiu dels símbols trobarem també els peixos, la imatge dels 
quals evoca l’univers mariner on el jo literari és un nàufrag i la seua carn és desgastada 
per la sal. Per al jo poètic la nit és el moment de l’habitual naufragi (ln 1999: 92), de 
l’esfondrament anímic quan tot és en calma a la casa i al carrer. Aquest naufragi metafòric 
té lloc quan el jo poètic jau al llit durant la nit, quan els pensaments el turmenten i no el 
deixen tancar els ulls perquè:

que tot és ja impossible, i tanque els ulls, els tanque, 
i llavors em roseguen —minuts després— uns peixos 
em roseguen les boles dels ulls, el cos, el cap, 
els peixos implacables de cada nit que em van (ln 1999: 93)
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El sofriment per la pèrdua es reïfica en els símbols adés assenyalats: el dolor pren 
forma i entitat i ataca la realitat més immediata del jo, el seu cos. El fet de metaforitzar 
el dolor en coses tangibles, i en alguns casos, animades, del món infraordinari és un 
mecanisme molt eficaç per fer-lo visible. Els corcs, la sal i els peixos són elements triats a 
propòsit pel que tenen de desagradables: fan més punyent la representació del dolor. És el 
cos metonímic del jo poètic un tot que pateix els efectes del dol.

5. CONCLUSIONS
Per concloure, en aquest treball ens proposem d’analitzar com la poesia de Vicent 

Andrés Estellés esdevé una alenada d’aire fresc en la poesia catalana dels anys cinquanta, 
quan defuig dels plantejaments clàssics del tractament de l’amor o del dolor i desenvolupa 
una estètica de la matèria, d’allò tangible. La poesia d’Estellés com bé hem vist se centra 
en literaturitzar la seua realitat més propera, la més humana partint del plantejament, en el 
cas del dolor, que aquella realitat més propera és el cos; aquest entès en el sentit del filòsof 
francès Merleau-Ponty (Duch&Mèlic 2003).

En efecte, el jo poètic de Vicent Andrés Estellés entén i viu la mort des del cos, 
des del propi i des del de la seua filla absent a través del lligam que els uneix com a 
engendrador i com engendrada. Aquest lligam entre els cossos ens fa pensar que per 
a V. A. Estellés el cos ho és tot. És a dir, que com afirmava Merleau-Ponty «sóc el meu 
cos, el meu cos és com a subjecte natural una mena d’esbós provisional del meu ésser 
total» (2003: 169), el cos no és un objecte enganxat al subjecte sinó que podríem dir 
que el subjecte és cos, aquest és el filtre pel qual el subjecte entén el món perquè com 
diuen Lluís Duch i J.C. Mèlich «constantment, en tot allò que pensem, fem i sentim som 
presència corporal» (2003: 168).

Aquesta concepció del cos, i en definitiva del subjecte com a unió de cos i intel·lecte, 
és la que al nostre parer subjau en la poesia de Vicent Andrés Estellés i en la concepció 
de la mort que vessa en els tres poemaris estudiats. La mort d’Isabel Andrés Lorente és la 
pèrdua de la presència corporal, la menuda que es descompon en el nínxol i es converteix 
en un muntonet de cendres i és, alhora, la corrosió del cos del pare orfe que és nafrat 
per les metàfores de les bestioles que foraden els peus, els ulls i el jo, metàfores crues i 
descarnades que articulen un univers poètic de la mort material.
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