
30 DE DESEMBRE DEL 2010 7
Reportatge Pilar Bonet

ARTEFACTES
literaris i visuals

a relació i els intercanvis
entre la literatura i l’art
han generat al llarg de la
història nous espais per

a la inventiva i la sorpresa. La
creativitat d’aquests préstecs
permet visualitzar l’escriptura
com una imatge o trobar en el
gest i la matèria altres formats
literaris. Es tracta d’una convi-
vència de resultats multiformes
que al llarg de la nostra cultura
ha obrat com un bricolatge en-
tre el dictat del verb i l’imperi de
l’ull, generant formes que sotra-
guen l’univers de la creació.
L’objecte per excel·lència
d’aquesta arquitectura simbiò-
tica és el poema visual i el llibre
d’artista. Amb la poesia visual i
el llibre d’artista s’aconsegueix
una llibertat creativa total, en
un camí que va des dels “versos
figurats” de Símmies de Rodes
(300 aC) fins a les darreres rea-
litzacions digitals o el net-art.
Totes elles, produccions que as-
piren a transformar l’acte de lle-
gir en l’acte de mirar.

Quan Stéphane Mallarmé pu-
blicà el poema Una tirada de
daus no abolirà l’atzar (1897),
s’obria definitivament la porta
d’una nova època. La ruptura
amb el passat, rere l’acció del
poeta, concep la pàgina com un
objecte on l’espai poètic i el vi-
sual són ja indissociables. El for-
mat de la poesia visual alimen-
tarà el llibre d’artista i tota la
gramàtica posterior que discor-
re entre les creacions d’Apolli-
naire o Salvat-Papasseit, les pa-
raules en llibertat dels futuris-
tes, les tipografies espacials dels
constructivistes russos, la peti-
ta Boîte-en-Valise de Marcel Du-
champ o l’eclosió dels corrents
de l’art conceptual als anys sei-
xanta. Una conjuntura estètica
que permet als creadors defugir
el món comercial i els espais
institucionals.

Edicions úniques
En aquesta mateixa genealogia,
les anomenades revistes en-
samblades combinen la poesia
experimental, la imatge indus-
trial i l’objecte manufacturat en
edicions úniques o periòdiques
que arriben al lector per via di-
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recta, mitjançant la subscripció
o la venda al carrer, en algunes
ocasions de forma gratuïta. A la
manera dels incunables del se-
gle XX, tenen un tiratge limitat
i aspiren a creuar fronteres dis-
ciplinàries. Artefactes que són
un repte per als models tradi-
cionals i una forma d’autogestió
que dóna prioritat a la idea per
sobre del valor comercial. For-
men part de la mateixa família
de la poesia visual, l’art-postal,
l’acció poètica, la poesia sonora,
el ready-made, l’objecte poètic,
la performance, el fanzine, l’ob-
jet trouvé i el net-art i s’involu-
cren en processos de democra-
tització de l’art.

Entre aquestes produccions
desclassificades, a mig camí del

llibre i de l’escultura, de la poe-
sia i de la pintura, de l’obra úni-
ca i dels materials seriats, tam-
bé la revista CAPS.A., editada a
Mataró entre el 1982 i el 1985,
ocupa un lloc destacat. Recent-
ment, una exposició a les sales
de Can Palauet de Mataró i el
seu catàleg celebren que fa poc
més de vint-i-cinc anys tres jo-
ves artistes van portar a terme
una iniciativa editorial que els
permetia defugir les estretes
possibilitats culturals d’una ciu-
tat a la rodalia de Barcelona. El
poeta J.M. Calleja, el pintor Jor-
di Cuyàs i l’escultor Jaume Si-
mon, amb la complicitat d’al-
tres artistes i escriptors, van
gestionar les vuit edicions de la
revista CAPS.A. La primera pu-

blicació tenia forma de capsa
octogonal, recordant les saboro-
ses ensaïmades mallorquines,
posteriorment altres formats
donen a la petita capsa més ca-
pacitat expressiva i volada con-
ceptual. Cada edició suposava
una festa i una convocatòria de
trobada amb la gent del carrer,
així les presentacions i la venda
deixen de ser fets promocionals
i esdevenen actes d’intervenció
artística a l’espai públic. Els
seus artífexs creuen en l’art efí-
mer i valoren el fet col·lectiu
sense preveure ni la periodicitat
ni el cost de cada edició.

És molt important destacar
el caràcter interdisciplinari i
multimatèric d’aquesta publica-
ció, la sintonia dels diferents

autors que intervenen en cada
edició i el procés de treball. La
manufactura d’algunes edicions
fa que cada exemplar sigui una
peça quasi única, malgrat el ti-
ratge industrial. CAPS.A. apa-
reix en un moment de canvis
polítics i socials al nostre país,
en l’interregne entre els anys de
l’efímer art conceptual i l’emer-
gència de la pintura als vuitan-
ta. Però no és una iniciativa in-
sòlita, cohabita en el mapa de
produccions amb diverses pu-
blicacions amb les quals manté
contacte i realitza intercanvis.
Els referents mallorquins Blanc
d’ou (1977-76) i en especial
Neon de suro (1975-82) són fo-
namentals per a definir el pro-
jecte de CAPS.A. També la pro-
ximitat, i en alguns casos amis-
tat personal, amb les provocati-
ves edicions de Reus S.I.E.P.
(1981-84) i Fenici (1985-86), la
sabadellenca Èczema (1978-
84), la barcelonina Usquam
(1981-83), el Clot de Vic
(1974-81) i la proposta valen-
ciana Texto poético (1978-98).

Joc, acció i poesia
El joc, la sorpresa, l’acció i la
poesia es fonen en cada edició
de la revista objecte CAPS.A. A
dins hi trobem dibuixos, petites
escultures, poemes, cintes dau-
rades, textos en llatí, injecta-
bles de colors, daus per un cop
d’atzar, olors i tota mena de mà-
gia textual i collage visual. Amb
el pas del temps la CAPS.A. evo-
lucionarà esdevenint menys
manual i més conceptual, tam-
bé més crítica. La darrera publi-
cació, el 1985, tanca la sèrie ju-
gant amb la paraula i l’objecte
dins d’un embolcall esquerp i
perillós, vertader manifest final.

Ara, vint-i-cinc anys des-
prés, aquesta revista ensam-
blada forma part de la història
de l’art català contemporani, al
costat d’altres edicions sem-
blants i com a referent per a
noves publicacions d’aquest ti-
pus. CAPS.A., en un principi,
era joc i era efímera, ara els
vuits exemplars han esdevin-
gut peces de museu i una bona
ocasió per seguir rellegint la
nostra cultura visual. ❋

Una de les edicions de la revista ‘CAPS.A.’, que es va editar entre el 1982 i el 1985


