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L
a col·lecció Pont
de Petroli d’Edici-
ons Fet a Mà (Ba-
dalona) acaba de
publicar una inte-

ressant antologia de poesia
visual recent als Països Ca-
talans coordinada per Josep
Manuel Calleja.

Calleja és un dels artistes
catalans més reincidents i
persistents en tot això de la
poesia visual i les seves asso-
ciacions (poesia d’acció,
poema objecte, edicions d’ar-
tista i art correu) no sols com
a poeta sinó com a estudiós i
promotor d’aquest tipus de
poesia. Vint-i-cinc anys sepa-
ren la seva primera antologia
de poesia experimental (17,
Edicions La Cloaca, Barcelo-
na, 1980, amb J.A. Sarmien-
to) de la que comentem ara,
titulada VI(r)US.

Poesia concreta, experimen-
tal, visual, polipoesia o ci-
berpoesia, aquesta pràctica
artística eixida del futuris-
me i el dadà continua “un
recorregut silent o potser
fins i tot secret, però amb
una vitalitat persistent”,
apunta Calleja. El motiu,
doncs, d’aquesta nova anto-
logia és mostrar aquesta vi-
talitat a través d’obres re-
cents i inèdites dels autors

vius mes recurrents en
aquest mitjà. L’obra recull
64 obres de 32 autors orde-
nades cronològicament del
més veterà, Albert Ràfols-
Casamada (1923), al més
jove, Eduard Escoffet
(1979). Totes les obres son
del nou mil·lenni i un 75 per
cent del 2005.

Encara que la cosa dóna
per a força més, la selecció i
presentació són impecables,
la introducció, la bibliogra-
fia i els currículums dels ar-
tistes aporten una informa-
ció breu però precisa i útil i
sols ens sorprèn l’escassa
participació de poetesses
–només tres: Núria Ros
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Premis i premiats

Pensar és de rucs

L’any 1457, un ci-
rurgià de Barce-
lona, Martí Be-
llit, instituí i

subvencionà un premi po-
ètic: La Joia de la Desco-
neixença. Però, segons
sembla, la desconeixença
només la tenien aquells
pobres innocents que con-
corregueren al premi:
l’amic de Martí Bellit, An-
toni Vallmanya, barceloní
assidu de premis i poeta
mediocre, s’endugué di-

D’actualitat

El 75 percent
de les obres
hanestat
creades al llarg
de l’any2005

Dolors Miquel

Cabré, Isabel Jover i Nieves
Salvador–. En tot cas
VI(r)US és una bona notí-
cia dins el panorama de les
arts intermèdia que ajuda
a treure’s el mal gust de
boca del tractament donat
a la poesia visual en l’expo-
sició Desacuerdos (Macba,
2005), un fiasco institucio-
nal de difícil reparació.

VI(r)US es presenta en
forma d’exposició itinerant
en diverses ciutats de Cata-
lunya, entre les quals Bada-
lona (Espai Apunt), Girona
(La Llibreria), Barcelona
(Galeria H2O) i Mataró (Lli-
breria Robafaves).

ners i fama, perquè, com
diu Martí de Riquer: “Fa
l’efecte que tot ja devia
estar preparat entre el ci-
rurgià i el poeta”, tot refle-
xionant sobre la peça gua-
nyadora, una “composició
retòrica i fada, sense
ombra d’originalitat ni cap
nota que sobti o abelleixi”.
La crítica continua més
endavant quan l’historia-
dor Riquer, volent trobar
una explicació als premis
que s’endugué Vallmanya,

o d’altres poetes tan medi-
ocres i fats com ell, con-
clou que aquestes compo-
sicions “agradaven als jut-
ges d’aquestes
competicions”. I Riquer
fins i tot assaja una auto-
exculpació de per què hi
perd el temps: “Ens dóna
la mesura d’uns gustos li-
teraris burgesos en la se-
gona meitat del segle XV”.

Jo em crec que l’exem-
ple banal de Vallmanya
serveix molt per a la nos-

tra actualitat reblerta de
premis, amb uns jutges,
carregats d’amics, que, en
la majoria de casos (i amb
poques però honroses ex-
cepcions), són els mante-
nidors d’un gust pobre, re-
tòric i repetitiu, d’una cor-
recció formal que amaga
la falta d’ànima dels textos
i que sovint ve embolcalla-
da per cites fàtues que
volen donar bombo de
prestigi cultural; o per car-
reres universitàries dels

premiats... com si tingués
res a veure la carrera pro-
fessional amb els textos.

Aquests jutges, que es
repeteixen sospitosament
a la major part de premis
importants del país,
compten, a més, amb
l’aprovació d’aquest nom-
brós cercle d’aspirants a
guanyadors i guanyado-
res, perfectament ins-
tal·lats en llocs des d’on
poden manipular l’opinió
pública, com ara diaris,

editorials, universitats,
organització d’esdeveni-
ments culturals...
D’aquesta manera arriba
a semblar que només exis-
teixin ells. Però molt em
temo que amb el pas del
temps arribarà un nou Ri-
quer que justificarà la pèr-
dua de temps del seu estu-
di futur per tal de veure
aquesta pobra mentalitat
que envaeix la literatura
catalana de principis del
segle XXI.
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Calleja mostrant el llibre ‘VI(r)US’. JOAN CASELLAS / ARXIU ‘AIRE’

L’artista J.M. Calleja ha publicat una antologia de poesia visual, ‘VI(r)US’ ●

El recull, publicat per Edicions Fet a Mà, inclou 64 obres de 32 autors ●

Es mostra com a exposició itinerant en galeries i llibreries ● Joan Casellas


