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Dijous 29 d’abril:
19.00h: Conferència-entrevista a càrrec de 

Ferran Carbó, professor de filologia catalana 
de la Universitat de València i director de l’IIFV, 
entorn al seu assaig, Com un vers mai no escrit. 
La poesia de Vicent Andrés Estellés en els anys 
cinquanta. Intercalada amb poemes musicats.

21.00h: Recital/concert de Jaume Arnella, 
poeta, romancer, cantautor, sobre textos 
d’Estellés.

Divendres 30 d’abril: 
20.15h: Recital poètico-musical a càrrec dels 

alumnes del centre. 

Cloenda de les jornades.

Dijous 15 d’abril:
18.00h: Inauguració al MUCBE de la 

retrospectiva sobre el poeta .                                  

Divendres 16 d’abril:
16.00h: Isabel C. Simó: Presentació del seu 

darrer llibre, Homes i a continuació, conferència: 
L’home Estellés.

19.15h: Inauguració de les jornades a càrrec 
de Vicent Pitarch, sociolingüista i membre de 
l’IEC.

19.30h:  Conferències amb poemes musicats 
intercalats:

Dominic Keown, president de l’Anglo-
Catalan Society i professor de la Universitat de 
Cambridge: VAE: entre el particular i l’universal.

 
Vicent Salvador, professor de filologia 

catalana de la Universitat Jaume I  de Castelló i 
membre de l’IIFV: L’estil d’Estellés. 

A continuació, taula rodona amb la 
participació de Vicent Salvador, Dominic 
Keown, Josep Sanabdon, Ramon París, Miquel 
Pujadó, Josep Igual i Vicent Sanz.

21.45h: Recital/concert  de Miquel Pujadó, 
poeta, compositor, cantant, especialista en 
cançó, sobre textos d’Estellés i propis.

Dissabte 17 d’abril:
20.00h: Recital/concert de Pau Alabajos, 

Cesk Freixas, Feliu Ventura i Xavi Sarrià 
(Obrint Pas) sobre textos del poeta i propis.

Divendres 23 d’abril:
19.00h: Conferència a càrrec del professor 

Jaume Pérez Montaner, escriptor i especialista 
en Estellés: L’aportació d’Estellés a la literatura 
contemporània. S’intercalaran poemes musicats.

21.00h: Concert/recital de Ximo Caffarena 
i Quim Sanz, especialista en cançó d’estil 
valenciana i compositor, sobre textos del 
poeta.

Dissabte 24 d’abril: 
19.00h: Conferència de Maria Conca, 

professora de filologia catalana de la Universitat 
de València i membre de l’IIFV: Proverbis, refranys 
i locucions en la poesia de Vicent Andrés Estellés. 
Intercalada amb poemes musicats.

21.00h:  Recital/concert de Josep Igual, 
escriptor i cantautor, sobre poemes d’Estellés, 
propis i d’altres.


