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EL GIR ESPACIAL EN ELS ESTUDIS LITERARIS CATALANS:  
UNA APLICACIÓ A VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Irene MIRA NAVARRO
Doctorat en Filosofia i Lletres

RESUM
Aquest capítol té per objectiu definir els eixos essencials del gir espacial, o spatial turn, aplicat als estudis 

literaris catalans i en aquest cas concret a la poesia de Vicent Andrés Estellés. Aquesta proposta interdisciplinar i 
comparatista analitza com es representen els espais geogràfics i urbans en literatura tot fent dialogar la Geografia 
Cultural, els Estudis Culturals i els Estudis Literaris. Així doncs, s’explorarà l’obra de Vicent Andrés Estellés amb 
l’objectiu de determinar quins espais hi són representats, amb quina finalitat i quina càrrega significativa tenen 
aquests en la poètica de la quotidianitat que l’autor practica. Alhora que es treballarà amb altres vectors que 
configuren la identitat del jo poètic i la relació d’aquest amb l’espai domèstic i l’espai urbà de València, com són la 
classe social o l’adscripció nacional.

Paraules clau: espai literari, ciutat, poesia, identitat.

RESUMÉE
L’objectif de ce chapitre c’est definir les axes essentiels du spacial turn quand on l’applique aux études littéraires 

catalans et plus concrètement à la poésie de Vicent Andrés Estellés. Cette proposition interdisciplinaire et 
comparatiste analyse la représentation des espace géographiques et urbains dans la littérature et unis disciplines 
comme la Géographie Culturel, les Études Culturels et les Études Littéraires. De cette façon, on explorera l’oeuvre 
de Vicent Andrés Estellés avec l’objectif de connaître quels espaces y sont représentés, quelle est la finalité de cette 
représentation et quel est le sens des espaces dans l’ensemble poétique de l’auteur qui parle de la vie quotidienne. 
En même temps on analysera d’autres facteurs qui conditionnent la relation parmi l’identité poétique de l’auteur et 
l’espace urbain et domestique. Par exemple, la classe sociale ou le sentiment national.

Mots clé: espace littéraire, ville, poésie, identité.

1. INTRODUCCIÓ
És difícil deslligar els grans noms de la literatura contemporània europea de les ciutats que els han acollit. 

Si Londres és a Mrs.Dalloway de Virginia Woolf, el que Dublin als Dublinesos de James Joyce o París als versos 
de Charles Beaudelaire, sense dubte València ho és a la poesia de Vicent Andrés Estellés (1924-1993).

L’objectiu d’aquest article és, doncs, explorar el germen dels estudis espacials en literatura, més 
concretament en el cas de la poesia de Vicent Andrés Estellés. Per això, farem un breu repàs al concepte de gir 
espacial i el que suposà en els estudis d’Humanitats i aplicarem l’engranatge teòric que aquesta perspectiva 
interdisciplinar planteja a un cas paradigmàtic en aquest sentit en la literatura catalana contemporània.

Mrs.Dalloway
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2. QUAN L’ESPAI DESTERRA EL TEMPS 
Diverses veus de l’àmbit acadèmic afirmen que l’espai esdevé una categoria d’anàlisi cabdal en 

branques com la sociologia, l’antropologia o la literatura. Però és el text de Michel Foucault, «Des espaces 
autres», el que recull aquesta incipient idea quan el 1967 va afirmar al Cercle d’Estudis Arquitectònics que 

La época actual sería quizá más bien la época del espacio. Nos hallamos en la época de lo simultáneo 
[...]. Nos hallamos en un momento en que el mundo se experimenta, creo, no tanto como una gran vida 
que se desarrollaría a través del tiempo sino como una red que relaciona puntos y entrecruza su madeja. 
(2010: 63-64)

Encara que plantejaments com els de Foucault no impacten de ple en el sistema literari i en la producció 
de textos sí que tenen gran transcendència en el plànol teòric i d’anàlisi de les Humanitats. Si seguim el fil 
que recorre les fites teòriques pel que fa a la consideració plena de l’espai com a categoria d’anàlisi trobarem 
d’altres noms que posen en relleu aquesta mateixa idea. Frederic Jameson en El postmodernisme o la lògica 
cultural del capitalisme avançat (1991) encunya per primera vegada el concepte sobre el qual orbita aquest 
article, «el gir espacial» (Matías 2014:194). En apuntar les diferències entre modernitat i postmodernitat 
aquest crític americà estableix com a tret d’aquesta darrera que és una «cultura crecientemente dominada 
por el espacio y la lógica espacial» (1991: 47). En ambdós casos, les afirmacions deriven de la pèrdua de 
centralitat de la categoria de temps com a principi organitzador i conceptualitzador del món que els autors 
perceben. Així, doncs, no es tracta d’afirmar que el temps queda desterrat però sí que queda apartat a un 
àmbit més discret en els terrenys de l’anàlisi i el coneixement.

El tercer gran nom que hem de citar en aquest recorregut és el del geògraf Edward Soja, qui expandeix 
la idea de «gir espacial» i se centra en repensar la geografia des de la postmodernitat. L’autor fixa l’interés 
en l’estudi de la ciutat com a mecanisme per a descobrir i explorar «els enigmes de la nostra existència» 
(2008: 30).

En darrer lloc, i encara que fracturant la línia temporal que havíem traçat des de Foucault a Soja, no 
podem obviar la figura del sociòleg Henri Lefebvre com un dels pares dels estudis de l’espai. La producció de 
l’espai (1974) és una de les obres clau per a comprendre des d’un punt de vista marxista al importància de 
l’espai com a producte de la societat. Un espai, per tant, construït sota les normes del sistema capitalista 
i carregat de significats, que conseqüentment transmet. Els usos i les pràctiques espacials són, per a 
Lefebvre mostres significatives determinades per les relacions de poder que es donen al si de la societat 
contemporània. Entén, doncs, que els espais no són marcs neutres on els subjectes actuen i viuen sinó 
que són una matriu que condiciona els fets dels subjectes en base a l’estructura sociopolítica que els ha 
produït. Per tant, aquesta noció ens permet apuntar una idea que posteriorment reprendrem i és com els 
espais condicionen els usos que els subjectes en fan.

Aquest recorregut per les fites interdisciplinars del gir espacial queda mancat de coneixements si no 
fem referència a les conseqüències derivades d’aquest canvi epistemològic en la literatura. David Matías 
(2014: 195) emfasitza que és Franco Moretti el primer estudiós de la literatura que pren el guant que la 
geografia i la sociologia llancen en qüestions d’espai. En Atlas de la novela europea (2001) aquest autor 
italià planteja que la geografia de la literatura «puede significar dos cosas muy diferentes entre sí. Puede 
indicar el estudio del espacio en la literatura o bien de la literatura en el espacio» (2001: 1). En el nostre 
cas ens centrarem en l’estudi del espai en la literatura, com aquesta el representa i com esdevé matèria 
literària. Un espai definit des de la suma de perspectives adés exposades i gràcies a les quals entendrem 
que són indrets carregats de significats socials, i literaris.

3. UNA APLICACIÓ DELS ESTUDIS ESPACIALS A LA LITERATURA CATALANA
Ciutat i literatura, o més aviat, espai i literatura són una parella indestriable des de la segona meitat 

del segle xix al vell continent, com es constata en la gran recreació literària que ciutats, carrers i cases 
han tingut en tots els gèneres. És indubtable que la ciutat ha esdevingut l’espai per excel·lència en la 



VII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 39

representació literària per tot l’entramat de relacions que hi amaga i les possibles lectures que s’hi poden 
efectuar. Una d’aquestes és la lectura simbòlica que de vegades se’n fa i que posa de manifest allò 
que Bertrand Westphal afirma: «l’espace n’est pas le contenant unidimensional qu’aurait déterminé une 
géométrie euclidienne adaptée au goût du positivisme» (2007: 9).

En el cas de la literatura catalana Carles Carreras a La Barcelona literària: una introducció geogràfica 
(2003) anuncia que la literatura urbana va tenir una implantació més tardana que en altres cultures. La 
tendència estètica al «pairalisme» o la industrialització tardana de la societat catalana són apuntades com 
a possibles causes d’aquest retard segons Carreras. No obstant això, al llarg del segle xx la representació 
dels espais urbans en la literatura catalana ha anat guanyant força. Obres com les de Montserrat Roig, 
Mercè Rodoreda o Josep Maria de Sagarra, entre molts altres, passegen els seus personatges per una 
Barcelona diversa que és llegida des d’òptiques diferents en cadascuna de les novel·les. Si traslladem 
el focus d’atenció a la ciutat de València la nòmina d’autors valencians que la representen en llengua 
catalana minva i ens hem de trasladar a creacions més acostades al temps present. Ferran Torrent, 
Esperança Camps o Joan Francesc Mira són algunes de les veus més assentades en l’empresa de fer de 
València un lloc de ficció. Malgrat que hi haja un desequilibri present entre la literatura que ficcionalitza 
les dues capitals culturals dels Països Catalans, així es demostra també en els estudis crítics, no podem 
oblidar que València encara compta amb una gran veu: Vicent Andrés Estellés.

3.1. Vicent Andrés Estellés: els llocs que parlen
El de Burjassot va bastir una obra amplíssima que el va situar com un dels autors més prolífics de 

la literatura catalana. Adscrit a una estètica acostada al realisme, la seua poesia se centra en l’atenció 
a la quotidianitat de la vida per a vehicular els grans temes que preocupen l’ésser humà. Per portar a 
terme aquesta proposta poemàtica Estellés canta i recrea, entre altres mecanismes, una gran varietat 
d’espais per on passeja el seu jo poètic. El lligam, doncs, del món poètic i amb món referencial en relació 
als espais en aquest poeta és més que evident, cosa que ens permet reconéixer-los i connectar-los a la 
ciutat actual.

Per tant, des dels versos d’Estellés accedim a una representació de la ciutat, especialment València, 
que respon al plànol poètic però que paral·lelament al que diu Bertrand Westphal en el cas de James 
Joyce, tant la ciutat real com la poètica formen la idea de ciutat. Reprenent les paraules del teòric: 
«conformément à cette vue, il y aurait doncs un Dublin référentiel et un Dublin poétique, ou plus 
exactement un Dublin tour à tour référentiel et poétique» (2007: 161). Aquesta València poètica és la que 
copsarem des de les pàgines estellesianes i la que transmetrà una sèrie de valoracions sobre la imatge 
que el poeta creà de la ciutat in se.

Com hem advertit anteriorment l’espai no es redueix a la dimensió euclidiana, tot parafrasejant 
Westphal, sinó que des del canvi epistemològic que produeix el gir espacial, aquest és fixat com una 
categorial cultural d’anàlisi. Aquesta denominació ens porta a incloure en el marc d’estudi que fem de 
les representacions de l’espai les propostes generades des dels Estudis Culturals. Aquesta perspectiva 
d’anàlisi ens dota d’un conjunt d’eines teòriques que connecten amb la definició d’espai d’Henri Lefebvre, 
i és que tant la cultura com l’espai són construccions socials que estan travessades i condicionades per 
estructures com les relacions de poder. Des d’aquest punt de vista s’entén que els productes culturals 
no són creacions autònomes que defugen el condicionament del context on són produïdes, sinó que 
com es definí des del Centre d’Estudis Culturals Contemporanis «la cultura deja de ser el objeto de una 
devoción o de una erudición para ser analizada en su relación con el poder» (Urteaga 2009). D’aquesta 
manera fa palesa la influència d’aspectes com les divisions socials ―de classe, ètnia, gènere, etc.― en la 
conformació dels productes culturals. Segons aquests plantejaments, la literatura és un element central 
per a l’aplicació dels Estudis Culturals, per tant, l’anàlisi de l’espai en la literatura també, ja que es tracta 
d’analitzar un producte social dins d’una construcció cultural.

En aquest sentit, aplicar a la poesia de Vicent Andrés Estellés aquests preceptes implica estudiar 
les relacions de poder materialitzades en l’espai representat. Com també analitzar com i per què es 
representa l’espai urbà i l’espai domèstic en la literatura.
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El Llibre de meravelles (1971) és una de les obres estellesianes on més presència hi ha de la ciutat 
en una època convulsa com va ser la postguerra. Aquest poemari alça acta de la vida quotidiana que 
s’esdevenia en les vides anònimes de la classe treballadora valenciana, tot fent visibles les conseqüències 
que la guerra civil espanyola hi va deixar. El poema «Per exemple» és clarificador en aquest sentit:

Els anys de la postguerra foren uns anys amargs, 
com no ho foren abans els tres anys de la guerra, 
per a tu, per a mi, per a tants com nosaltres, 
per als mateixos hòmens que varen fer la guerra. 
La postguerra era sorda, era amarga i feroç. (LM 2015: 291)1

També s’aborda des de la poesia el relat dels afusellaments i les detencions que acabaren als llocs 
de la memòria com el cementeri de Paterna o el Barranc del Carraixet. La poesia estellesiana s’encarrega 
de fixar en indrets concrets tot un seguit de fets de la història, sobretot contemporània, del País Valencià 
que tenen la capacitat de construir el discurs i transmetre el missatge que porten implícit. Posem per cas 
aquests dos fragments, el primer corresponent a «Coral romput» de La clau que obri tots els panys i el segon 
corresponent a Llibre de meravelles:

I el barranc. Tot el dia anant amunt i avall 
pare i fill. Tot el dia terrible de ponent. 
I enllà els forns de la calç. I el pa que, pel ponent, 
punxava en les genives, feia mal en la llengua.  (COTP 2014: 420)

I:

Una nit, en la guerra, el tragueren de casa
i el mataren a Bétera, prop dels forns de calç.
Els morts tots plens de mosques vora les carreteres...” (LM 2015: 256)

En acarar aquestes estrofes observem que el que es presenta al «Coral romput» com un lloc simplement 
esmentat, «els forns de calç», pren plena entitat en el Llibre de meravelles i esdevé un lloc de la memòria 
que recorda als de Pierre Nora. Un lloc de la memòria, però, encara que carregat de significat tràgic marcat 
per l’anonimat i la quotidianitat. Encara que no s’han explorat totes les referències espacials referides a 
la repressió franquista en el conjunt de l’obra estellesiana, les observacions fetes en les obres dels anys 
cinquanta operen de la mateixa manera que el cas anterior. Són espais comuns els que atresoren tota una 
càrrega simbòlica, i històrica, i que com explica Antoni Martí «no té per què ser un lloc històric prèviament 
identificable, no resulta necessàriament nítida la seva condició de fita o de cruïlla [...]» (2015: 16)

L’espai públic de la ciutat en aquest poemari es presenta sota dues naturaleses: una de negativa 
marcada per la repressió i la postguerra, i una de positiva on les trobades amoroses funcionen com a 
mecanisme de resistència davant la foscor política. Segurament els versos que millor copsen aquesta 
doble inclinació de la ciutat són els recollits en «Documentals»:

¿Sols hi havia la guerra, 
les delacions, el tacte de colzes, sols la fam? 
Oh sí, també hi havia, com la ceba que grilla, 
un amor impensat per a tota la vida: 
s›amagava en els cines, en les darreres files; 
presumien, els jóvens, agafant-se del braç: 
prudentment es soltaven en arribar a casa. (LM 2015: 299)

1 Per a referir-nos als poemaris farem servir el següent sistema (incials del poemari, any de l’última edició: pàgina).
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Passejada des de dins es descriuen les interioritats de la vida urbana que pren forma en amants que 
s’amaguen a les últimes files del cinema o que cerquen la foscor de les baranes del riu. Aquests amors 
són sempre representats en zones que evoquen els marges de la ciutat, les perifèries, tot evidenciant la 
prohibició de viure l’amor a la llum del dia.

L’amor és un dels altres elements constitutius del cant espacial, i és que en el poeta de Burjassot les 
escenes amoroses i passionals es desenvolupen a llocs de la ciutat com els ja esmentats, aquests versos 
ens en donen bon exemple:

M’agradaria escriure la guia de València.
Jo no assenyalaria, com ho fan, llocs il·lustres,
monuments impassibles, les pedres en cos i ànima,
els llibres que tragueren de Sant Miquel dels Reis,
l’amable biblioteca llatina del Magnànim,
sinó els recomanables llocs on tant ens volguérem. (LM 2015: 246)

Amb clara vocació de continuïtat els llocs de l’amor també viuen en l’anonimat de què gaudeixen alguns 
dels llocs de la memòria de la repressió. I és que la poesia de Vicent Andrés Estellés pretén connectar amb 
el receptor mitjançant la senzillesa de la vida quotidiana, la qual es fa palesa en l’esment de llocs comuns 
on el jo poètic viu la joia i el patiment. Així doncs, si bé de vegades els topònims de la ciutat de València són 
presents moltes altres vegades només l’esment de la idea de carrer és l’escenari que recorre la veu literària:

ARBRES de l’Arbereda, aquella font amable
Que sona entre les fulles, el carrer de Colom,
El carrer de Russafa, i enllà el carrer de Xàtiva.
Caminàvem els dos aquell dia d’agost.
Tu duies un gesmil, distreta, en una mà. (LM 2015: 265

I per contra:

Era alegre estimar-se. Afirmativament 
anàvem pels carrers, entre éssers i coses. 
La vida era un carrer amb camions i nuvis 

i xiquets i llençols estesos als balcons, (COTP 2016:????)

Encara que aquests exemples mostren de manera superficial la funció de l’espai urbà en la literatura 
d’Estellés, mitjançant la representació de la ciutat l’autor posa en marxa mecanismes de resistència al 
context sociopolític del moment i engega la pròpia construcció identitària. L’assumpció de la veu col·lectiva 
té lloc gràcies a la contemplació de l’Horta de València, la qual és la llar de la infantesa, i a l’experiència de 
viure la ciutat des de la posició social de les classes populars. Els carres i les estacions retratades en la 
poesia del de Burjassot ens parlen de treballadors que cada matinada van al treball i de dones que van al 
mercat i repassen camises amb la planxa. Per tant, no es parla de la València monumental i burgesa que 
s’estén a la zona de l’eixample sinó del quefer diari personalitzat en els dies laborals i en caps de setmana 
de ball i pel·lícules d’època.

4. CONCLUSIONS PROVISIONALS
L’aplicació dels preceptes del gir espacial en els estudis literaris al cas de Vicent Andrés Estellés és una 

mostra més de la permeabilitat de l’obra a rebre noves interpretacions i a explorar un aspecte central com 
és l’espai en els seus versos. L’anàlisi literària a través dels plantejaments dels estudis urbans ens permet 
fer una lectura profunda del mode de representació del món que el poeta practica. Més enllà de cantar 
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les realitats, les situa en indrets geogràfics que com a producte de les dinàmiques socials reflecteixen 
informació sobre la societat. A grans trets, Vicent Andrés Estellés ens permet llegir la ciutat i les seues 
dinàmiques gràcies a la representació de l’espai, i el marc teòric construït en base al gir espacial ens 
permet interpretar els significats profunds inscrits en aquests espais. Amb l’objectiu de crear un imaginari 
geogràfic des de la literatura la València que es llig a les pàgines d’Estellés complementa la València in se. 
Una peça més que se’ns dubte contribueix a assentar la identitat de la ciutat i a dotar-la de força com a 
espai de ficció.
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