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La figura del poeta ja está a la placa de l'Ajuntament

LEVANTE-EMV

Andrés Estellés
toma a la seua plaça
L'estàtua sedent del poeta ja es pot contemplar des
del passat dilluns després de la seua restauració
V. RUIZ SANCHO BURJASSOT

• L'estàtua sedent de Vicent Andrés
Estellés torna a formar part del paisatge urbà de Burjassot. Els veins poden contemplar-la des del passat dilluns en el mateix lloc de la plaça de
l'Ajuntament on es trobava, junt al
monòlit dels Màrtirs de la Llibertat i el
mosaic commemoratiu de la XXIV
Trobada d'Escoles en Valencia de
l'Horta Nord.
Segons fonts municipals, «aprofitant
la remodelada de la plaga en el mes de
maig», el consistori trasllada el banc sobre el qual reposa el bronze del poeta a la casa de cultura per a procedir a
la seua restauració, en concret la part
esquerra de les ulleres, a càrrec de la
pròpia autora, Teresa Cháfer, escultora i professora de la Facultat de Belles
Arts de València».
Transcorreguts sis mesos des del
seu trasllat, l'ajuntament celebra este
passat dimarts, a les ig hores, un acte
oficial de benvinguda a l'escultura.
En presència dels fills del poeta, Vicent
i Carmina Andrés Lorente, i de representants de diverses associacions del
municipi, l'alcalde Jordi Sebastià i el
seu equip de govern dedicaren una

ofrena floral «a una de les icones del
poble que han situat Burjassot en el
mapa de la cultura». En acabant, els
presents es dirigiren a la casa de cultura, on s'inaugura l'exposició multidisciplinar «El fill del forner... que
feia versos», del col.lectiu ArtEnRed. A
través de la pintura, l'escultura, la ceràmica i una selecció de textos poètics,
la mostra es fa ressò de l'univers este-

llesià.
«Virus de restellesiankmes
El comissari de l'exposició, José Manuel Ramos, subrailla «el goig de plasmar plàsticament els versos del poeta
des de diferents disciplines» en la versió de més de 50 avistes. Per la seua
banda, Jordi Sebastià es referí al «virus
de l'estellesianisme que afecta a tots
aquells qui se submergixen en l'obra
d'Estellés». Segons l'alcalde, «el poeta
del poble continuara inspirant conforme passe el temps més textos literaris i més art». Un cava d'honor clausura un acte molt concorregut en el
qual es repartiren llibres amb les il.lustracions i textos de les obres exposades, que es podran contemplar en la
casa de cultura fins al 9 de desembre.
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