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Una de les il·lustracions de ‘Garabattage’
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d’Altaió, Martí Sales, Juan Es-
bert, Elisabetta Bauce, Fran-
cesc Bombí-Vilaseca, Nico Roig
i Helena Duran, tots en els
primers vint– se senten he-
reus de la tradició de les
avantguardes i revistes seten-
teres com Èczema, i veuen l’art
com “una conspiració col·lec-
tiva per generar una crítica
social”. Per això demanen una
posició activa del receptor,
que ha de recollir la revista en
llocs com el metro, un passat-
ge soterrani o un local amb
significat, i seguir fent un cert
esforç quan la té a les mans.
Per posar un exemple, la Poè-
tica, de Martina Escoda, estava
escrita en tinta invisible. Un
altre? El número 5 només
contenia una llista de les ac-
cions organitzades amb motiu
del número, entre els quals la
publicació d’un poema al Pri-
meramà.

Al buit és trimestral i es ven
per subscripció de 80 euros
(albuit@yahoo.com) –per cert,
que la distribució de la llista
del centenar llarg de subs-
criptors, amb la dada de si
havien pagat o no la quota, va
generar fa poc una certa polè-
mica–. El desembre es va pre-
sentar el número 7, una cinta
amb videoart mexicà, i proba-
blement el 8 serà el resultat
d’una sèrie de tallers que Al-
taió, Sales i Bauce faran a la
Massana i Belles Arts de Bar-
celona. L’últim número serà
un catàleg raonat de totes les
peces i intervencions tant dins
com fora d’Al buit, i es presen-
tarà a la xarcuteria on envasen
la publicació.
Resistència cultural. L’ac-
titud resistent des de finals
dels anys 70 respecte de la
cultura oficial o institucional
de Francesc Vidal continua
manifestant-se en la darrera
publicació que aquest artista
ha tret: la revista d’entrevistes

Esquerp, que confecciona en-
carregant a l’entrevistat una
entrevista feta per algú que li
sigui proper. Cada número en
conté onze, a creadors que
treballen en disciplines tant
diverses com la música, la po-
esia, l’arquitectura o l’art vi-
sual, “gent que treballa des de
potser fa 25 anys i continua en
la marginalitat, perquè no són
mediàtics”.

Des d’una ciutat
perifèrica com és Re-
us, Vidal (Reus, 1957),
entre el 1985 i el
1993, va editar deu
números de la revista
Fenici, que oferia un
panorama ampli de
l’activitat artística a
Reus i voltant. La pu-
blicació anticipava el
que a partir del 1996
serien les activitats
culturals del Talp
Club, muntat per
mostrar activitats in-
terdisciplinàries, sota
l’aixopluc del qual
s’inicia Esquerp el
2000. Per entremig,
els Monogràfics, cen-
trats en temes com
ara l’ensenyament de
l’art, la relació artis-
ta/públic i la ideolo-
gia, el darrer número del qual,
tret aquest gener, aplega 88
pàgines contra el Pla Hidrolò-
gic Nacional.

Esquerp té un format de 29,7
cm x 29,7 cm, 48 pàgines en
català i una separata en an-
glès. Vidal en treu uns 1.800
cents exemplars. El tercer va
sortir abans de final d’any,
amb entrevistes a resistents
culturals com ara Lluís Junco-
sa i Ester Xargay, i després Vi-
dal s’ho replantejarà tot ple-
gat –el Talp Club i els Mono-
gràfics estan aturats.

Vidal regala les seves publi-
cacions en presentacions pú-
bliques i a través dels seus

col·laboradors, perquè no creu
que hi hagi gaire gent dispo-
sada a pagar per la cultura.
Amb les distribuïdores i la
publicitat no hi pot comptar
–les primeres volen una peri-
odicitat que ell no té, les se-
gones no estan acostumades
al tractament de la informació
(menys lleuger) de les seves
publicacions–. Així que acaba

depenent de les subvencions, i
aquesta és la veritable font
dels problemes, “perquè de-
pens de la Generalitat, de l’A-
juntament, i sempre puntual-
ment. Cada vegada que canvi-
en un regidor tornes a estar en
la corda fluixa i així no es pot
treballar”, es lamenta.
Obsessió pel còmic. Recto és
una revista centrada en la
historieta sense connotacions
ni gaire artístiques ni gaire
polítiques, amb un contingut
tan inquietant com el seu tí-
tol. El primer número va sor-
tir l’abril del 2002, per inicia-
tiva de Paco Alcázar, que és un
dibuixant de còmics que es
pren la seva estona per es-
criure els guions i porta més
de deu any passejant les seves
obsessions per multitud de
fanzines, i Miguel B. Núñez.
Nuñez, un il·lustrador profes-
sional de Madrid que ha pu-
blicat en els darrers cinc anys
àlbums com ara M, El último
hombre i Stroszek. Van comptar
amb alguns col·laboradors i

un any més tard van treure el
segon número, amb l’entrada
al grup editor de Miguel Brie-
va, un dibuixant sevillanoma-
drileny que edita des de fa un
parell d’anys la seva revista,
Dinero, i la participació desta-
cada de Max.

El circuit de difusió de Recto
és d’àmbit estatal. Alcázar ha
viscut a Barcelona des dels

quatre anys fins que
fa poc se’n va anar a
Madrid i ara el nú-
mero es fa des d’allà.
Primer la van publi-
car les editorials in-
dependents UnderCo-
mic i D2ble D2sis, i
quan torni a sortir, a
començament de
l’any que ve, l’editarà
Astiberri, amb el ma-
teix format de revista
de còmic que els dos
anteriors, un preu
que rondarà els 3 eu-
ros i un tiratge per
acabar de decidir. El
canvi és perquè els
seus autors encara
busquen l’editorial
ideal. Astiberri els
ofereix diverses opci-
ons que els vénen de
gust: una distribució
molt bona, cap pro-

blema amb el format, una
certa facilitat per treure el
número quan vulguin i, espe-
ren, un bon tracte econòmic:
no els interessa cobrar a co-
missió per vendes –tracte que
no és inusual en el sector del
còmic– com a únic sistema de
pagament.

En el món del còmic s’hi fa
difícil publicar, no només
quan es comença sinó perquè
moltes editorials tiren de tra-
duccions de còmics estàn-
dards i estrangers. Alcázar no
creu que actualment hi hagi
enlloc gaire interès pel còmic
per a adults, tot i que no té ni
idea de per què. Recorda que
quan va començar, als pri-
mers 90, van sortir molts fan-
zines i això va ajudar que apa-
reguessin força editorials in-
dependents disposades a
apostar per nous autors. Però
“com sempre, passat un temps
han desaparegut moltes d’a-
questes editorials i alguns au-
tors també, cansats de la poca
seriositat i els pocs diners”.

El tacte d’Internet. Internet
soluciona el cost d’editar i dis-
tribuir una revista alternativa.
Per contra, es fa difícil poder
cobrar pel que es fa. Però això
no és inconvenient si un es
pren la seva publicació com
“una bombolla d’aire fresc”, i
les paraules són dels creadors
d’El Tacte Que Té, que és pot
consultar lliurement a ww-
w.eltactequete.com des del
març del 2001. Els autors en
fan una edició en format pdf i
qui vol se la pot imprimir. Així
que El Tacte Que Té té el tacte
que el lector vol.

Els creadors d’aquesta revis-
ta cultural es coneixen de la
Facultat de Lletres de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelo-
na. Alguns han publicat en
antologies de joves poetes i la
majoria fan traduccions. Són
una dotzena llarga i xerro amb
Mariona Masgrau, Marina Es-
pasa i Cesc Martínez, que ex-
pliquen que el disseny web és
de Jordi Sabaté però a la revista
tothom hi fa de tot, que han fet
les primeres traduccions en
català de diversos autors, i que
amb els diners del premi Lletra
de literatura catalana a Inter-
net que els va donar l’any pas-
sat la UOC i la Fundació Pru-
denci Bertrana –pel seu atre-
viment conceptual i el seu
atractiu visual–, van muntar
una festa i van fer uns CDs re-
copilatoris.

Últimament El Tacte Que Té ha
sortit de manera monogràfica:
música, teatre... El plaer, però,
porta més feina, i per això a
partir del número 15 és tri-
mestral. “Per tenir més temps
per valorar les coses”. En aquest
darrer número hi ha, entre al-
tres propostes, una entrevista al
catedràtic Jordi Castellanos so-
bre la cultura i la societat cata-
lana actuals, dos poemes d’A-
nise Koltz en francès i traduïts
al català, llengua en què la
fundadora de l’Académie Euro-
péenne de Poésie no tenia res
publicat, i uns fragments tam-
bé traduïts al català de L’Emis-
sari, una obra del jove italià re-
sident a Barcelona Paolo Gra-
vela que narra dues desaparici-
ons a l’Edat Mitjana. A la por-
tada hi ha la frase mínima de
Carles Gilabert, que en aquest
cas és: “No tots els músics pre-
nen les mateixes postres”.

ALTRES PUBLICACIONS SUBMERGIDES

La + Bella
● Un cop a l’any i des de Madrid, l’historietista Juanjo el
Rápido, el pintor Pepe Murciego i el fotògraf Diego Ortiz
la treuen al carrer amb un disseny exquisit.

Olla Express
● Minillibres artesanals col·locats dins capsetes de cartró
per Eli Gras i Antoine Manent (www.laollaexpresss.org).

Verge Peluda
● Revista de pèl i lletra: de moment ha sortit el número 1
i mig, perquè Dolors Miquel, poeta, s’hi va gastar tots els
estalvis.

La Última Canana de Pancho Villa
● El seu creador, J. Rodríguez de Mérida, encarrega cada
vegada el número a un autor diferent.

Ecos de Sociedad
● Un fanzine de mides i volum considerables, amb co-
mentaris i retalls personalitzats per a cada receptor.

ON TROBAR-LES

Barcelona: Freaks (Ali Bei, 8), Laie CCCB (Montalegre 5)
i Loring Art (Gravina, 8).
Girona: Llibreria 22 (Hortes, 22).
Mataró: Llibreria Robafaves de Mataró (Nou, 9).


