
30 DE DESEMBRE DEL 20102
ed

ito
ria

l a primera meitat dels vuitanta
van ser uns anys de transició per
a la cultura del país. Encara no
havíem arribat a l’estadi de la

subvenció massiva i els col·lectius
més emprenedors de les diferents
zones oferien iniciatives que feien
pensar. La cultura catalana
s’intentava reestructurar a través
de les revistes, darrere cadascuna
de les quals hi havia equips que van
saber passar del resistencialisme a
la creativitat. Una de les tribunes
més recordades ha estat CAPS.A.,
un projecte impulsat per Josep
Manuel Calleja, Jordi Cuyàs i
Jaume Simon des de Mataró.
Literatura i art eren les seves
úniques consignes i des del 1982
fins al 1985 es van encarregar
d’oferir-nos tota una sèrie
d’artefactes que es qüestionaven els
llenguatges convencionals i entraven de
ple en el debat de l’època, on alguns
parlaven de transvantguarda. Una de les
primeres cites de l’exposició dedicada a la
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revista ha tingut lloc a les sales de Can
Palauet de Mataró. Serà una pròleg,
esperem, de més activitats entorn
d’aquests records d’uns anys vuitanta en

què la cultura catalana va canviar
d’aspecte mentre afrontava nous reptes,
en alguns casos singularment difícils. La
comissària de la mostra, Pilar Bonet –que
també ho és de la magnífica exposició

dedicada a Salvat-Papasseit a Santa
Mònica–, ens ofereix la seva visió del
moment i la contextualitza històricament
i artística, al costat d’altres ànimes

germanes com van ser els vallesans
d’Èczema, els mallorquins de Neon
de Suro, els S.I.E.P. i els Fenici de
Reus, els valencians de Texto
Poético i els vigatans de Clot, entre
altres tribunes de l’heterodòxia
independent, que alternava amb els
fanzines de l’afterpunk.
Aquest últim número de l’any l’hem
volgut dedicar també a la poesia. I el
complementem amb la publicació
d’un text de justícia de Carles
Duarte sobre l’obra de Joana
Raspall, tan important per a la
supervivència del català, salvadora
de milers de llibres al final de la
guerra de les urpes dels

franquistes. La reivindiquem a propòsit
de la publicació del poemari Jardí vivent, a
càrrec dels vilanovins del Cep i la Nansa.
Amb bona poesia acomiadarem l’any. ❋

Literatura i art

Un dels injectables de tendències de CAPS.A. JORDI CUYÀS

DAVID CASTILLO coordinador

a cultura catalana oficial, la d’Or-
feó Català, Nit de Santa Llúcia i
Sagrada Família, està de sort de
no tenir un Chuck Klosterman.

Bé, i si hi fos ja s’encarregarien premsa i
editorials de silenciar-lo. Però el Kloster-
man original existeix, per sort dels lec-
tors i de la salut mental de la cultura
nord-americana, l’oficial i la no.

El paio és editor de Spin (música, ci-
nema, llibres & urban life), revista poc
recomanable per a persones de seny, i
col·labora amb una secció de corrosiu hu-
mor a Esquire, aquesta fins i tot pot
agradar als convergents. Però on en
Chuck excel·leix és quan algú li diu: “Tu,
surt a carrer i explica què hi passa”, el
més antic principi del periodisme avui
oblidat fins i tot per les facultats del ram.
Sempre que algú li pagui unes dietes sufi-
cients per llogar un cotxe de puta mare i
altres afeccions poc raonables d’explicar
en un diari local, Chuck Klosterman es
converteix en un dels escriptors més bri-
llants, punyents, divertits i agònics de la
literatura anglosaxona. Suposo que per
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això mai no ha estat traduït al cata-
là, no fos cas que els lectors s’hi en-
ganxessin i abandonessin les pansi-
des novel·les parahistòriques (i pa-
ranoiques) amb què la indústria
editorial adorm els lectors nostrats.
Després de Sex, Drugs & Cocoa
Puff (publicat per Scribner), un
manifest de la cultura porqueria
que s’ha convertit en un llibre de
culte, i de Fargo rock city (també a
Scribner), una peculiar i personal
història del heavy metal, aquí el
vam descobrir amb Pégate un tiro
para sobrevivir (Reservoir books),
un viatge radical, inhòspit i indòmit
a la mitologia americana. Després
de la seva lectura poca cosa us que-
darà per fer: a) fer cas al títol o b)
agafar el primer avió que us porti a
Las Vegas, per exemple.
No vull ni pensar en un viatge fatal
com el d’en Chuck Klosterman a
Montserrat, Vic, Vaquèira o el Pa-
lau de la Música Catalana; el món
seria, sens dubte, millor. ❋
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Presó literària
Hi ha molts artistes que han passat una temporada a
la presó. I no em refereixo a artistes del robatori de
guant blanc, ni a carteristes hàbils com prestidigita-
dors. En la majoria de casos els motius han estat els
deutes, perquè viure de l’art sempre ha estat tre-
mendament difícil. Centrant-nos en els escriptors, hi
ha diversos casos d’autors famosos, com ara Charles
Dickens, que va tenir uns inicis econòmicament es-
canyats, fins al punt d’haver de complir condemna.
També Cervantes va passar anys a la presó per culpa
dels deutes. Altres autors han estat engarjolats per
motius com l’homosexualitat, en el cas d’Oscar Wil-
de, i molts per raons de tipus polític o per ideals no
compartits amb el poder d’allà on toqui. En aquest
cas el millor seria consultar la pàgina del PEN Inter-
nacional, plena de noms d’autors que actualment es-
tan en aquesta situació. I també hi ha casos inversos,
en què un delinqüent comú i reincident es conver-
teix en un bon novel·lista, com va ser el cas d’Edward
Bunker. I no parlem dels autors que han passat per
un camp de concentració, que gairebé tenen un gè-
nere propi. Tornant a l’inici, és evident que guanyar-
se la vida amb l’art és a l’abast de pocs, com evidencia
aquest diàleg: “Tu què fas?”, “Sóc poeta (o actriu, o
músic, o pintora, o...)”, “Ah, i de què treballes?”. ❋
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