
Carmina Andrés és de Burjassot i 
filla del poeta més reconegut d’es-
ta ciutat: Vicent Andrés Estellés. 
Criada amb un home de lletres, 
ha crescut envoltada de llibres i 
la lectura ha sigut un element in-
dispensable per a ella. Ha llegit tot 
tipus de gèneres, sense poder de-
cantar-se per cap en concret: creu 
que triar-ne un o un altre depén 
del moment i de l’obra. Tot i que 
sempre l’acompanya algun llibre, 
assegura que ara com ara els tro-
ba a faltar com els tenia son pare: 
«amuntonats, amb marques di-
verses i ocupant llocs reservats a 
les persones –a les cadires, taules, 
etc.–, fins i tot deixats perillosa-
ment en algun lloc inadequat», 
explica. 

La passió per la lectura l’ha he-
retada en gran part del poeta, per 
a qui llegir era com el pa de cada 
dia. Recorda el consell que sempre 

donava a aquells que comença-
ven la trajectòria en el món de les 
lletres, que era ben senzill i clar: 
«llig». Ella també creu que per tal 
d’escriure, primer cal llegir.

La filla del periodista i escriptor 
de Burjassot, de qui s’ha dit que és 
el millor poeta valencià després 
d’Ausiàs March, prefereix llegir en 

Carmina Andrés,  
filla del poeta

Carmina Andrés ha dedicat els últims anys a promoure l’obra i la vida de son pare.
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valencià perquè ho veu com una 
complicitat amb ella mateix i una 
manera de ser conseqüent amb les 
idees i el compromís que ha viscut. 
«El fet de llegir en el meu idioma és 
com un clam, com una fita que em 
porta més enllà del que puc vore», 
apunta la burjassotera. A més, con-
sidera que així sent la lectura més 
propera i més íntima. 

La cuina i l’amor, indispensable a la vida dels Andrés

Gemma Pasqual ha estat una de les 
últimes escriptores que ha publicat 
un llibre en homenatge al poeta: La 
rosa de paper, de l’any 2014. L’apor-
tació de l’almoinera a la campanya 
«Llegir en valencià» hui combina 
l’amor i la cuina, dos elements tam-
bé presents en la vida de Carmina 
i recurrents en l’obra de son pare. 
Explica que en les prestatgeries de 

la casa dels Andrés no falten els lli-
bres de cuina, més encara tenint en 
compte la tradició fornera de la fa-
mília. Tot i que conserven una obra 
heretada de anteriors generacions, 
és la tradició oral la manera en què 
la família ha transmés les receptes. 
Pel que fa a l’amor, l’entrevistada el 
considera vital: «sense amor no hi 
ha passió, no hi ha vida».

Demà dissabte, el llibre...
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«Llegir en valencià és una  
manera de ser conseqüent»

gratis

«Per a poder escriure, 
parlar o conéixer, cal llegir»

llegir en valencià... paraules d’amor


