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SEMBLANÇA BIOBIBLIOGRÀFICA
DE VICENT VALLS

Lluís  Alpera

La mort tan imprevista com dolorosa del notable poeta de 
Cocentaina Vicent Valls, als 57 anys (1957-2014), en plena creació 
lírica en català, després d’haver practicat durant anys el bilingüisme 
literari, ens ha afectat profundament a tots els qui seguíem de prop 
la seua trajectòria, avalada pels darrers premis importants i la 
publicació de poemaris tan interessants com Els baladres de la nit 
(2003) i El pes de la cendra (2012), als quals caldrà afegir a partir 
d’ara Temps de salobre, poemari pòstum que l’autor contestà tenia 
ja enllestit i disposat per a la publicació.

Vicent Valls va fer els estudis de Filologia Hispànica a la 
Universitat d’Alacant durant el període de 1977 a 1982. Tot i que 
no va cursar més enllà d’un parell d’assignatures de català, car els 
estudis de Filologia Catalana trigarien un tant a implantar-se en 
aquesta universitat, Vicent Valls va dedicar-se, en acabar els estudis, 
a impartir la docència del català –llengua i literatura– al llarg de 
diversos instituts de secundària del País Valencià i, darrerament, a 
l’Escola d’Idiomes de la ciutat d’Alcoi.

Hem avançat la condició de bilingüe literari de Vicent Valls, com 
ho foren d’altres escriptors valencians com ara Joan Valls, Maria 
Beneyto o Matilde Llòria, que arribà a ser trilingüe per haver estat 
exiliada a Galícia durant la postguerra. De fet, la nostra societat, 
que ha patit força desercions a l’hora d’escriure en la llengua 
pròpia al llarg de la història, sembla no mirar-s’ho massa bé això 
dels escriptors bilingües, una posició que sol considerar ambigua 
i ben poc compromesa. En qualsevol cas, sempre haurem de tenir 
presents les condicions particulars i les del context sociohistòric a 
causa de les quals determinats escriptors van optar per aquesta via.
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En el cas de Vicent Valls, potser li van influir poderosament 
tant els estudis de literatura castellana a la universitat i el fort 
predicament que tenien   poetes de la generació espanyola del 27, 
com ara Alberti, García Lorca o el més pròxim de tots, el poeta 
d’Oriola Miguel Hernández, amb la seua mort tan dramàtica a la 
presó d’Alacant. Així mateix, Valls sembla que no va tenir contacte 
amb poetes valencians del sud de la generació anterior, com ara Emili 
Rodríguez-Bernabeu, Antoni Seva, Francesc Quartero, Isabel-Clara 
Simó, o sobretot del seu paisà comarcal Joan Valls, car, excepte el 
primer, resident a Alacant i el poeta alcoià, la resta havien abandonat 
la poesia i es trobaven lluny d’Alacant. Finalment, el mateix Vicent 
Valls ens va manifestar alguna vegada que, a manca de contactes 
amb escriptors valencians de la seua generació o anterior, va fer 
amistat amb l’alacantí Vicent Mojica bon poeta que, tot i escriure 
algunes composicions en català al diari de La Marina, publicava 
els seus poemaris en castellà. Possiblement Mojica així com altres 
escriptors entorn a l’antic Instituto de Estudios Alicantinos com 
ara Rafael Azuar o Manuel Molina encoratjaren Vicent Valls per 
escriure en castellà. Curiosament, M. Molina declarava l’any 1974 a 
l’Antología de la poesía alicantina actual (1940-1972) que la poesia 
en català des de feia molt de temps havia esdevingut una “parla 
familiar”, sense cap contacte amb la “cultura alacantina”.

D’altra banda, el reconegut Joan Valls, el patriarca de les lletres 
catalanes a les comarques del sud que havia obert un ventall de 
possibilitats amb la publicació de La cançó de Mariola l’any 1947, i 
que de fet va encetar la normalització literària en la llengua del país 
des de la serra de Mariola fins al Montgó, a Dénia, i des d’aquesta 
fins a Guardamar, sembla que no va tenir contacte amb el nostre 
poeta de Cocentaina en un primer moment. De fet, la desfeta, la 
presó i la dura postguerra dugueren a Joan Valls a retrobar la seua 
identitat cultural amb el seu context alcoià i la llengua del poble 
i aviat va mantenir contactes ben fructífers amb els escriptors 
residents a València, mentre que Vicent Valls, molts anys després, 
faria els contactes amb els escriptors en llengua castellana, Mojica, 
Azuar i Molina, entre altres. Tanmateix, caldrà esmentar ara i ací, 
que a poc a poc va conèixer trajectòries líriques en català de poetes 
residents a l’Alacantí, com ara les d’Emili Rodríguez-Bernabeu, 
Gaspar Jaén Urban o Lluís Alpera així com altres escriptors de la 
seua comarca com Vicent Berenguer, Francesc Ferrando, Manel 
Rodríguez Castelló, Jordi Botella, Josep Sou, Joan Jordà, Silvestre 
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Vilaplana i també del reconegut cantautor poeta Ovidi Montllor, 
els quals, possiblement, el varen motivar a poc a poc per escriure en 
català en la seua darrera etapa de la vida. 

Des d’un primer moment, Vicent Valls exerceix, com hem 
assenyalat,  l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes, la 
qual cosa el porta a interessar-se molt més per la poesia en llengua 
pròpia. El dia que hom estudie la gran quantitat de poesia manuscrita 
i inèdita que disposa als calaixos del seu escriptori, segons ens ha 
mostrat la seua vídua, podrem fer-nos una idea més exacta de quan, 
com –i potser per què– Vicent Valls va decidir escriure en català 
que, des de Muro d’Alcoi declarava el 2007: «Recuperar la terra, 
les nostres arrels, és tornar a recuperar la nostra ànima, les nostres 
coses de sempre i aprendre que el vi, tanmateix, és el fil conductor 
amb el temps, amb les estacions de la vida i dels anys». Siga com 
siga, el cas és que, com a mínim, Vicent Valls certifica la seua poesia 
en català el 2003, arran de la publicació d’Els baladres de la nit. 
Amb tot, el poeta de Cocentaina assenyala als seus primers llibres 
que ha publicat «fragmentàriament» Al·lot de tardor i La flor caqui, 
totes dues en català. Per la nostra banda, haurem de dir que no 
consta per cap banda la publicació d’aquestes obres, encara que 
siga «fragmentàriament». Pot ser era més que res un veritable 
desideratum per part de Vicent Valls. Potser l’enigma es resoldrà 
quan podrem accedir a la lectura dels manuscrits inèdits del poeta.

Un altre aspecte interessant en la trajectòria lírica de Vicent Valls 
ha estat la de participar ben activament en diversos col·lectius, des 
dels estrictament  literaris com Llampec d’espurnes (Mostra de 
poesia l’Alcoià-Comtat) (Alacant, 1991) i  El tast de la terra (Poesia 
entre Valls) (València, 2010), on curiosament Joan Valls començava 
l’antologia de poetes de l’Alcoià-Comtat i Vicent Valls el finalitzava, 
quan el poeta ja s’havia guanyat decididament el respecte dels seus, 
arran de la publicació l’any 2003 d’Els baladres de la nit. Tanmateix, 
Vicent Valls va participar darrerament en altres col·lectius socials i 
polítics més pròxims, com ara el «Col·lectiu 03820» de Cocentaina.

Finalment, caldrà no deixar de banda un aspecte clau en la lírica 
en català de Vicent Valls: la influència que té la seua terra, la seua 
gent, el diferent paisatge que descriu, la nostàlgia i el record del 
passat i de les coses perdudes, els carrers i les cases del seu poble, etc. 
I sobretot el gran amor que mostra per la seua comarca, talment 
com va fer l’iniciador de la Renaixença a les comarques del sud del 
País Valencià: l’alcoià Joan Valls. I que d’alguna manera ja ho havia 
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intentat un altre paisà seu: Josep Carbonell i Botella (1883-1914), 
escriptor així mateix bilingüe, amb un curiós poemari de primers del 
s. XX: Tendrors (1908). D’aquest poemari, tot i que ja la sensibilitat i 
els guanys tècnics són evidentment una altres, Vicent Valls mostrarà 
un cert toc de respecte i de simpatia per l’esforç del seu avantpassat. 
A Tendrors trobem composicions poètiques amoroses, el paisatgisme 
contestà, com també d’altres temes d’evocació social, i que li van 
interessar, tard o d’hora, al mateix Vicent Valls. En realitat, no hem 
d’oblidar que el poeta Carbonell Botella ha estat considerat entre 
els estudiosos com el més destacat al seu moment.

La producció poètica de Vicent Valls

La publicació de Vicent Valls consta de 3 poemaris en castellà i 
d’altres 3  en català si comptem el poemari pòstum, Temps de salobre, 
a punt de publicar-se. Tenim present, d’altra banda, la hipotètica 
publicació de la seua obra inèdita i completa en un possible futur.

De la seua producció en castellà donarem una succinta referència 
bibliogràfica, amb algun que altre breu comentari, car correspon als 
crítics o estudiosos de la literatura castellana de fer la corresponent 
crítica.

El primer poemari publicat Elegía frente al mar y otros poemas 
(1976-1978) , edició d’Ángel Caffarena (Publicaciones de la libreria 
anticuaria El Guadalhorce, Màlaga, 1980). Conté un pròleg de 
Rafael Azuar i dibuixos de R. Ruiz Morante. L’Elegía es composa 
de deu poemes, a més d’uns altres sis, un dels quals té una cita de F. 
Hölderlin en alemany i en castellà.

El segon poemari, Figuras en el agua (1979-1982) (CAPA, Alacant, 
1988), duu un pròleg de V. Mojica, amb il·lustracions d’Abad Miró. 
Segons el prologuista, a V. Valls li han influït poetes com Neruda, 
Machado, Juan Ramon, Aleixandre, G. Lorca, Miguel Hernández, 
Cernuda o fins i tot els «novísimos en los más avanzados» (?).

La cita de Pedro Salinas que encapçala el segon poemari de Valls 
sobre la figura d’un ser –àngel o Déu– que es reflecteix, al fons d’un 
llac li serveix  al poeta de Cocentaina de tema central, al costat del 
de l’amor: «Besar tu cuerpo es regresar al agua / de los días perdidos». 
Per la nostra banda, observem com Valls s’implica més amb els 
autors mitjançant cites contínues: P. Salinas, Charles Baudelaire, 
Paul Verlaine, Su Tong Bo i, com no, Miguel Hernández.
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El tercer poemari, Memoria del olvido (Ajuntament de Cocentaina, 
1990) va obtenir els premis Ciutat d’Oriola 1988 i Vila de Crevillent 
1989. Conté il·lustracions de F. Gisbert.

El poemari es troba encapçalat per una cita de L. Cernuda entorn 
del record. Hi apareixen de nou temes recurrents en la poètica 
de Valls: la cendra, l’aigua, el silenci... Així mateix dedica tot un 
poema a Giacomo Leopardi, al qual considera germà per compartir 
semblants inquietuds i soledats, així com la injustícia.

Un quart títol en castellà de Vicent Valls és Treinta poemas (Inst. 
“Juan Gil-Albert”, Alacant, 1996) que de fet esdevé una antologia 
de la seua producció en castellà. Segurament li va demanar Rafael 
Azuar, que en aquell moment era el director de la col·lecció 
«Indicios», a Vicent Valls que li presentés una antologia per a la 
seua publicació. Hom hi cataloga tres fases que van des de l’angoixa 
existencial fins a la vibració amorosa i intimista, la qual finalitza 
amb la ruptura intimista enfront de la realitat hostil i contradictòria. 
Temes que veurem reflectits posteriorment en parlar dels seus 
poemaris en català.

Vicent Valls, al llarg d’aquesta primera etapa en castellà, va ser un 
assidu col·laborador en revistes i periòdics, publicant articles sobre 
Dalí, Albert Camus, Jean Genet, etc. La seua obra poètica dispersa 
en revistes com ara Poemas, Forma abierta, Arrecife, Algaria 
0, Tuluá de Santiago de Cali (Colòmbia), així com els diversos 
reconeixements i premis que obtingué va encoratjar decididament 
el nostre poeta a continuar amb la seua producció en castellà.

L’obra lírica en català

Com ja hem assenyalat, disposem per ara de dos poemaris 
publicats, Els baladres de la nit (ed. Aguaclara, Alacant, 2003) i El 
pes de la cendra (Edicions 96, La Pobla Llarga, 2012), a més d’una 
còpia del manuscrit Temps de salobre cedit per la vídua i a punt 
de publicar-se  segurament a la Vila de Cocentaina aquest mateix 
any. Els dos primers poemaris en català de V. Valls havien guanyat 
premis literaris com ara el «Paco Mollà» de Petrer del 2002 i el XV 
Certamen de Poesia «Marc Granell» de la Vila d’Almussafes, l’any 
2012. Sembla que el tercer poemari l’autor de Cocentaina tenia el 
manuscrit preparat per a presentar-lo a un altre concurs, car en la 
còpia de què disposem ja hi figura un lema.
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A la vista d’aquesta peremptorietat per acudir a certàmens 
literaris que pogueren garantir la publicació dels poemaris en català 
–car a la seua època anterior en castellà aconseguia que institucions 
o col·leccions establertes li publicaren de bon grat els seus versos– 
segurament Vicent Valls no confiava massa en la disposició de les 
editorials valencianes per publicar-li els seus poemaris en català. 
D’altra banda, caldrà advertir que, des de la transició ençà, les 
col·leccions poètiques valencianes publiquen ben poc més enllà dels 
premis que sufraguen institucions locals.

El cas és que la qualitat que Vicent Valls mostra des de la 
publicació del primer poemari, Els baladres de la nit (2002), ens va 
copsar immediatament tant al jurat d’aquell premi com als lectors 
posteriors amb qui vam tenir l’ocasió de comentar-hi. V. Valls 
mostrava una seguretat sorprenent en el llenguatge, en l’estructura 
poemàtica, en els diversos ritmes i la diversa imatgeria, en l’estilística, 
en el lèxic popular de la seua comarca. Ens sorprenia amb quin 
seny tractava els temes eterns –l’amor, la mort, el pas del temps, 
el paisatge, la introspecció psicològica...– i com els materialitzava 
d’una manera rodona en brillants expressions líriques.

Em fa recordar un tant la darrera etapa del seu homònim , 
l’excel·lent poeta alcoià Joan Valls, que va llançar-se a una intensa 
investigació estilística traduïda en una expressió de síntesi conceptual 
i lírica realment remarcables. Cosa que podem comprovar, així 
mateix, en la trajectòria poètica en català de V. Valls:  des d’Els 
baladres de la nit fins a Temps de salobre, passant per El pes de la 
cendra.

Alguns dels temes amb què ja s’havia iniciat en els seus poemaris 
en castellà, principalment l’amor i el pas del temps, tornen a sortir 
d’una manera més elaborada i intensa al llarg d’aquesta darrera 
fase. El poeta se n’adona que el temps avança inexorablement i que 
no pot recuperar aquell «desig» que fruïa de més jove –«la invisible 
presència del desig»– i acudeix sovint amb desesper al «record» i 
la «memòria». Des d’Els baladres de la nit, Vicent Valls començarà 
a escriure «els mots de la derrota» i de «paradisos de boires» que 
aclaparen de manera insistent el «jo» del poeta i el «temps del 
desig»: «Era el temps del desig i no sabia / que la mort m’esperava a 
trenc de primavera». Vicent Valls descobreix per fi les tres claus de la 
seua poesia: el temps del desig en l’amor, el pas del temps i la mort 
inesperada. I el record que sobreviurà «més enllà de la mort, / més 
enllà de les coses / on habita el record».
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Singularment, el poeta de Cocentaina encara la mort d’una 
manera ben lírica: «Vindrà la mort com un ocell de cendra / amb 
ales de cristall i finíssims llençols, / i t’obrirà a l’ombra les parpelles, 
mentre el vespre, els vells jardins de marbre / s’ompliran de silenci 
i blanques flors d’hivern».  Amb aquests versos, el poeta ens duu 
a d’altres temes preferits: els silencis i les cendres. Així mateix, 
segurament seguint el mestre Estellés, a V. Valls li agrada conjuminar 
amor i mort dins un mateix poema d’una manera desvergonyida 
i cridanera, fent un gran renou: «Hi ha la nit dels amants, la nit 
de les bagasses, la nit dels adulteris que en secret es consumen, / i 
també hi ha la nit del qui compta les hores / i escriu cartes amargues, 
frenètiques i tristes, evocant la presència d’un amor remotíssim. / Hi 
ha veïns que forniquen i donen crits i esperen, / i veïnes prenyades 
fa un parell de setmanes / que demanen el torn a les peixateries / i 
miren de reüll al venedor de plàtans. / Hi ha un espai de renúncies on 
davallen les hores, / lentament com la sínia dels anys i les aurores / 
que des del fons del temps omplin la boira. / Finalment hi ha la mort, 
la mort sense recança, / on cal estavellar-se com una papallona / que 
a la llum es marceix i obri dòcil les ales». Particularment, considere 
que aquest poema es troba perfectament al nivell del millor Estellés 
i que hom podria considerar entre els millors de la lírica dels poetes 
valencians, sense oblidar-nos d’altres posteriors, com els haikus, 
d’una gran bellesa conceptual i lírica, com veurem més endavant.  

L’ús sovintejat del mot cendra donarà el títol del següent 
poemari: El pes de la cendra (2012), on Vicent Valls continuarà amb 
preocupacions temàtiques i estilístiques semblants –la nit, el temps, 
el desig, la boira de l’oblit, els vells silencis– però potser amb nous 
elements descriptius i lírics: els carrers de la infància, els cireres 
en sang, les campanes enceses del magraner en flames i sobretot 
«brodar l’amor amb silencis vells». D’altra banda, el poeta esmenta 
tres vegades el nom del vell desig: «Elena» –real o literari, tant se 
val, però una confessió al cap i a la fi. Crec que paga la pena de 
reproduir complet el poema en què apareix per primera vegada el 
nom d’Elena:

Em véns de nit, Elena, com un antic record, 
entre horts de llimeres, 
com el plany d’un ocell quan la tardor arriba. 
I puges, lentament, les parets de la casa, 
i t’instal·les ací, a la vora dels llavis, 
amb fredor vegetal com un lilàs obscur, 
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com el ram trencadís del capvespre entre flames. 
Inútilment et cerque, fugissera en la boira, 
entre el vent de l’oblit, entre velles ferides 
d’un amor esborrat amb el temps i la fúria, 
per la llarga distància d’un desig que s’esgruma 
amb el pes de la cendra, amb els focs que s’apaguen. 

La lírica de Vicent Valls en català es debat inexorablement entre 
el «pes de la cendra», l’amor que «t’endinsa amb cor d’ametles 
amargues», la «boira de l’oblit», «silencis vells de sal», «sospirs 
de sal» (que es traduiran en el títol del poemari pòstum, Temps de 
salobre) d’una banda, i d’altra, tota una sèrie d’imatges líriques 
positives entorn del tema amorós: «el teu cos lluminós», «territori 
de besos i gaseles», «ulls de joventut», «el sol a les terrasses», 
«xiprers sorollosos», i que fan que l’evocació d’Elena retorne amb 
«síl·labes de lluna» per suavitzar, que no pas trencar, el record tan 
dolorós que arrossega el «jo del poeta» que, vulgues o no, nodreix 
la flama de la seua creació poètica. Vicent Valls, com  els romàntics, 
viu en una idealització constant i patidora per tot allò referent a 
l’entorn amorós que tingué –llavis, ulls, pell, desig mutu– i que, 
definitivament, sap que no tornarà: «Sé que tu no vindràs». I el poeta 
s’haurà d’alimentar dels «carrers solitaris d’humitat i salobre», 
d’allargar «l’absència», de la «buidor del vespre» i de «la llum de la 
tarda horabaixa». Tot per tal de «brodar els núvols / quan amaine el 
temps, / i el record et creme / els desigs secrets...    Brodaràs l’amor / 
amb silencis vells, / i t’allunyaràs / sigil·lós i abstret».  Amb aquesta 
estructura de poema, un tant epigramàtica i oriental, finalitza el 
poemari El pes de la cendra.

Hi ha poetes que acostumen a avançar dins els seus poemaris el 
futur títol del següent. Ho vàrem observar en parlar de la poesia 
d’Emili Rodríguez-Bernabeu. Deliberadament o inconscient ens 
torna a passar amb la poesia de Vicent Valls. Tant El pes de la cendra 
com el poemari pòstum Temps de salobre vénen “preludiats” per 
versos anteriors. Aquest tercer poemari en català de Vicent Valls 
consta de 19 poemes i, curiosament, dins la còpia de què disposem hi 
figura una cita intercalada entre els poemes 16 i 17 de G. Leopardi, al 
qual ja li havia escrit Vicent Valls un poema en castellà com havíem 
assenyalat i que diu així: «Mentrestant, vola / l’estimada joventut, 
més cara / que el llorer i la fama, / que l’alè i la pura llum del dia».

Més enllà de la filiació amb Leopardi, trobem d’entrada un 
fort ressò becquerià: «Mai no vindran a veure’m els ocells, / ni 
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dels teus llavis penjaré la lluna. / Diré el teu nom amb síl·labes 
de pluja / i brandaran campanes: les flors dels magraners». 
Sorprenentment, dins la diacronia de V. Valls en català, veiem 
una diversitat de mètrica i de ritmes poètics. Sobretot hi ha unes 
quantes composicions breus, de tres versos, a la manera de haikus, 
aquesta mena d’instantània oriental, on el missatge poètic tan sols 
pretén la simple i espontània constatació de les coses, «tal com 
són», sense pretensions simbòliques o artístiques. En reproduirem 
uns quants de Temps de salobre per situar-nos: «Alçava els braços 
/ entre ocells i arracades / una palmera»; «Codony de coure / que 
el mar es beu al vespre, / rovell de sucre»; «Dies llunyans / que la 
pols de la sal / marceix, fràgil, / al salobre del temps». «I la llimera, 
/ encara té canaris? / Fanals de bronze»; «Damunt les séquies / 
les aranyes brodaven / els cal·ligrames». La gran concentració 
conceptual i lírica expressada dins aquests haikus és realment d’una 
bellesa extraordinària i podríem considerar-la com una mostra ben 
singular en el corrent d’adaptació d’una expressió literària de la 
literatura japonesa al nostre marc romanístic. En el cas del nostre 
poeta, la intenció simbòlica i lírica són ben evidents, al marge de 
la característica general dels haikus. Com hi podeu comprovar són 
d’una originalitat un tant sorprenents en la seua diacronia, i, en 
general, dins la literatura catalana contemporània.

Tanmateix, Vicent Valls al llarg del nou poemari manté el fil 
conductor dels poemaris precedents tant en els temes com en les 
preocupacions estilístiques. Si de cas, un punt més d’elaboració, de 
reflexió i de concisió a l’hora de la resolució expressiva dels versos, 
com acabem de comprovar dins els haikus. També hi trobem una 
certa dosi de crítica social com alguns poemes del seu predecessor, 
Joan Valls: «Tot té un baf de gran mentida, de fum de canyot al 
vent, / que, com no saben dir-ho, / als paranys diuen «progrés».

D’altra banda, insistirà en un element, el de la narrativitat i el to 
descriptiu, que esdevé un xic singular dins la seua lírica en català: 
«D’avui endavant hauràs de ser imbècil / i anar-te’n a plantar / la 
canyamel  als bancals / a frec d’Ausiàs March, / si et donen  permís». 
Així mateix, el poeta se sent més deprimit i encara el seu estat d’ànim 
amb la resta: «Veus passar les al·lotes aquesta primavera / pels vells 
carrers on un dia estimares. / I ara te’n recordes que estàs fotut i ho 
saps. / Ja les teues idees a tothom fan somriure». Com l’esmentat 
Joan Valls, el poeta de Cocentaina fa noves provatures expressives i 
juga amb el lèxic i la rima: «Penses en la dona, en el fàstic domèstic, 
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/ enigmàtic, / emfàtic, / colèric i dogmàtic, / i te’n rius de la festa».
Cap als darreres poemes de Temps de salobre Vicent Valls sembla 

fer una mena de reconeixement final de les seues preocupacions 
anímiques que no porten enlloc: «És tard per al record / i ho saps 
/ i calles. / Ara mires la cendra d’horabaixa, / la cega nit del temps 
sobre les runes. / Ja no vindrà ningú a la vora del pou, / ni encendrà 
la foguera del desig. / És tard / i ho saps / i calles. / Darrere de la nit 
cauen les ombres». Devem aventurar-nos a pensar que definitivament 
el «jo poètic» ho tenia resolt i que ja mai més encendria la «foguera 
del desig» i del record? Mai no ho sabrem.

Més enllà d’aquesta semblança aproximativa a la trajectòria 
lírica en català de Vicent Valls, creiem que no podem fer molt més 
que esperar, primer, la publicació del seu poemari pòstum, amb el 
reconeixement públic que Cocentaina li va fer el passat mes de juliol 
de 2015. I després, caldrà esperar l’oportunitat d’accedir al material 
inèdit que conserva la vídua de Vicent Valls, sobretot en català, així 
com la seua publicació posterior, destriant òbviament la creació 
lírica en català, que és en la que ens trobem interessats, de la que hom 
puga encara trobar en castellà, cosa tal vegada problemàtica, car 
Vicent Valls semblava decidit des de fa més de 15 anys a escriure la 
creació lírica en català, en què va atènyer uns guanys immillorables.   
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