
les edicions "Eczema!
per Alícia Suárez i Mercè Vidal

«Èczema» ho envaeix tot, de forma soter�
rada però ferma. És aquesta coïssor que 
sentim, que ens desvetlla i ens fa ro�
mandre amb els ulls oberts de bat a bat. 
Han diagnosticat que és contagiosa, però 
el contagi és beneficiós. En un dels fulls, 
o fulls-recepta, entre d'altres coses lle�
gim: «No es tracta d'una resposta a l'en- 
granatge dels mitjancers de l'art, donats 
del tot a posar en circulació productes al 
servei de les ideologies dominants, la sa�
tisfacció d'especular amb deïficacions o 
amb l’inventari. Servim la informació d’ac- 
tivitats soterrades i d'ofensiva, el llen�
guatge que respon a les salsitxes i els 
hot-dogs, a les ampolles de plàstic o les 
estovalles blanques amb clavell vermell, 
amb l'agror del rot d'un mal de ventre. 
La mateixa atomització de la cultura ca�
talana, sense intercanvis en els països 
diversos, provocada, no solament per la 
història recent d’uns segles de colonitza�
ció, sinó també per la renúncia a canvi 
del trot a cavall d’escó, silencia i silen�
ciarà aventures poèticament de renova�
ment, progressives a la sensibilització i, 
vergonyosament, marginades.»

La paraula encara engabiada quan «el nos�
tre mirall s’enlluernava amb el nord en�
llà, tot oferint flors als rebels que fra�
cassaren» ha trobat la renovació i l'aire 
fresc a través d’«Èczema», sense perdre 
el nord. I «Èczema» excel·leix com a ini�
ciativa que investiga el nou llenguatge de 
la poesia i la plàstica. El grup, integrat 
per Vicenç Altaió, Lena Balaguer, Felip 
Cassanyes, Quico Ferran, Àngela Ridao, 
Pep Sallés i Joan Torruella, neix a Saba�
dell el vuit de maig de 1978 i pren el 
nom d'«Èczema» com a grup i com a tot, 
com a manera d'entendre i mirar l'entorn.

LES EDICIONS

L’expressió és a través de publicacions 
on la plàstica i la poesia, en prosa o en

Pirata àlbum. Des del llenguatge del pop, 
del còmic o de la iconografia retro, 
«Èczema» invita el lector a participar 
en el joc.

vers, són utilitzades ensems. D'aquí que 
com a fenomen visual «Èczema» se’ns 
presenti ple de càrrega significativa, i

Quadern 
de poesia.
«La maqueta 
és la portada 
d’aquest 
temps (...). 
Les adreces, 
material per 
construir 
una nova 
lectura.» 

que hom pugui fer-ne moltes més lectu�
res ara que «Marcuse, Touraine, Dani el 
Roig, Alain Krivine són només la paraula 
enregistrada d'aqüell crit» i des dels pri�
mers anys setanta hom viu la revalorit- 
zació de Foix, Brossa, Ferrater o Carner, 
alhora que l'heterodòxia de l’art manlle�
vat d'indrets foranis. Ara per ara, «Ècze�
ma» reprèn el fil i ho fa amb una forta 
dosi d'espontaneïtat i de vitalisme.

Són nou les obres que ha publicat: «Ca�
lendari» (agost 1978), «Full de seda: Bor�
rell» (setembre 1978), «Quadern de Poe�
sia» (novembre 1978), «Blanc d’ou» (ge�
ner 1979), «Full de seda: Pep Sallés» 
(març 1979), «Pirata Àlbum (llunàtic per 
la col·lecció Èczema)» (maig 1979), «Pot: 
Antologia 1979» (setembre 1979), «Darre�
res manifestacions culturals i literàries 
als Països Catalans» (desembre 1979) i 
«Llibre amb una sola fulla!» de Joan Pa�
lou (març 1980).

EL TEMPS

La primera és un calendari que, com els 
altres, consta d’una part de cartró i dels 
fulls. El gofrat de cartró reprodueix una 
imatge més aviat «déco», d'un «déco» 
abarrocat de l'any 1935, i prové d'una 
destil·leria de Santa Perpètua de Mogoda. 
De la mateixa destil·leria són els fulls de 
paper de seda que havien de servir per 
a embolicar ampolles de licors i que han 
estat utilitzats a les obres de Borrell i 
de Pep Sallés. Ells afirmen que «la ma�
teixa qualitat i les qualificacions del pa�
per ens van menar a triar-lo per a dos o 
tres números. Ben lluny de la nostàlgia 
de les dates passades, però atents a les 
runes de la desfeta».

El calendari és el pas del temps: les uni�
tats naturals per al còmput del temps 
són l'any i el dia. Les hores, el temps 
mitjà, les marquen els rellotges de màqui-
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Una plana del Calendari. «En una cultura tan seriosa com la nostra, on l’humor i el joc són reservats a les velles avantguardes, 
cal enfilar-se en la història literària i perseguir aquesta tradició enclotada...»

na. Però al «Calendari/Èczema» no hi ha 
anys, ni dies, ni hores de temps mitjà, 
sinó Brian Patten, Mattew Arnoíd, P. P. 
Pasolini, Uxío Novoneyra, cançons pica�
resques catalanes, el rector de Vallfogo�
na, Joan Vinyoli, Josep M. Sala-Valldaura, 
Miquel Bach, Vicenç Altaió i Felip Cassa- 
nyes. I, seguint el sistema de distribució 
del temps dels primers calendaris, la re�
ferència hi són les Ilunacions (els me�
sos). Hom comença a passar full darrera 
full a partir del mes d’agost per acabar 
el juliol.

Hom ha transgredit les lleis I han apare�
gut noves associacions. Però també cal 
recordar que el primer número del calen�
dari català fou publicat el 1865 i a la co�
berta hi llegim: «Escrit pels mes cone�
guts escriptors y poetas catalans, mallor�
quins y valencians.» Des del 1856 era edi�
tat el Calendari del Pagès: al costat d’in- 
dicacions pràctiques sobre la sembra o 
les previsions meteorològiques, hi trobem 
articles de tècnica agrícola i composicions 
literàries sobre temes rurals. El nostre 
temps passa per Brian Patten, per la 
“Platja de Dover», pel «fragment episto�
lar» del món de Pasolini, per les crea�
cions dels joves poetes, així com pel «so- 
neto en forma de laberinto» de Francesc 
Vicenç Garcia, altrament anomenat rector 
de Vallfogona. A la nota que acompanya 
aquest sonet, Vicenç Altaió escriu: «Qui 

dels més nous dubtarà de la novetat del 
seu? La poesia s’escriu amb llenguatge 
d’ara encara que sovint el més vell en 
les seves troballes s’apropi al més enda�
vant. En una cultura tan seriosa com la 
nostra, on l’humor i el joc són reservats 
a les velles avantguardes, cal enfilar-se 
en la història literària i perseguir aques�
ta tradició enclotada, tapada o mal dis�
simulada. Cal també que els erudits, els 
crítics, els professors, els editors i els 
poetes no temin refredar-se.»

LA FRAGILITAT

Des del terreny de la plàstica estricta, 
les darreres tendències avantguardistes 
han emfasitzat allò efímer, temporal; l’an- 
timonumental ha deixat via lliure perquè 
hom fruís de les petites coses, la quoti- 
dianitat era referenciada a cada instant i 
hom teixia i desteixia una xarxa finíssima 
que ens apropava a noves —moltes ve�
gades potser no tan noves— considera�
cions, a nous rituals. Amb els «Fulls de 
seda/Èczema», Alfons Borrell i Pep Sa- 
llés han anat directament a l’objecte sen�
se travessar el llenguatge: «Èczema ha 
provat de palpar els valors i hem trobat 
la cosa. Diem "full de seda", i ensenyem 
com manipulem l’extensió i el desert. 
Diem revista i donem a conrear el pa�
per.» En aquest cas el món referencial, 

«la cosa», és aquests fulls plegats en 
quatre parts; la transparència ha servit 
perquè Borrell i Saliés confegissin un 
joc de capítols visuals. Mai no podem 
veure el treball complet; el traç del lla�
pis i el color en uns casos són sobre un 
dels plecs, en d’altres a la cara oposa�
da, o bé han deixat que el silenci planés 
per damunt de tot el plec. La visió, 
doncs, cau damunt la parcialitat, tot i 
que la idea del conjunt està en la con�
traposició (la fragilitat del paper/el traç 
gruixut del color) i en la transparència.

Refermant molts d’aquells estilemes que 
els moviments avantguardistes han po�
sat a la palestra, ells són conscients que 
«Difícilment, si no des d’una covardia in�
tencionada, s’explicaria la poca estima 
que per aquest tipus de material tenen 
pintors i traficants. La mateixa fragilitat, 
volatilitat i caducitat atempten la merca�
deria i la perdurabilitat», i una vegada 
més el joc reclama l’activitat del lector.

REFLEXIÓ

Com una reflexió entre la poesia —o, mi�
llor encara, el poeta— i el lector se’ns 
presenta la publicació del «Quadern de 
Poesia», dins la constant d’aquest anar i 
tornar. Amb el mateix títol i idèntic pa�
per de coberta, aquest «Quadern de Poe�
sia» té (’antecedent en els «Quaderns de 
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Poesia» endegats per J. V. Foix, C. Riba, 
M. Manent, T. Garcés i J. Teixidor fins a 
l'any 1936. Als fulls del llibre d'«Èczema» 
no hi ha poemes, només l’índex onomàs�
tic, amb nom i adreça, d’aquells que tre�
ballen en l'ofici i escriuen en català, amb 
la qual cosa «evidenciem i palesem una 
vegada més la unitat lingüística i cultu�
ral dels Països Catalans (...) Entremig 
de les runes comencem la construcció 
de la maqueta, de la ciutat enderrocada. 
La maqueta és la portada d’aquest temps, 
la coberta de "Quadern de Poesia/Ècze- 
ma". Les adreces, material per construir 
una nova lectura». Com el paleta i l'ar- 
quitecte que comencen a bastir un nou 
edifici, ells també poden recórrer a un 
llenguatge desacostumat cercant noves

CRIDA
ALS 
ESCRIPTORS 
JOVES

SERRA D’OR fa una crida als escriptors 
que no tinguin més de trenta anys i els 
invita a col·laborar a la revista:

a - amb articles que precisin algun dels 
probiemes culturals amb els quals el 
nostre poble ha d'enfrontar-se.

b - amb articles que aportin una ava-
luació crítica, original i raonada, d’al-
guna obra catalana (literatura, música, 
pintura, arquitectura, cinema, etc.) del 
segle XX.

Els originals, inèdits i d’una extensió 
de 5 a 7 fulls holandesos ’mecanogra-
fiats a doble espai, hauran d'ésser en-
viats amb tres còpies signades, amb el 
nom i l’adreça de l’autor a cadascuna, 
a «Serra d'Or», Apartat 121, Barcelona, 
abans de 1'1 de novembre. Entre els 
originals presentats, el jurat en triarà 
un per a cadascuna de les dues op-
cions, que «Serra d’Or» publicarà i pel 
qual pagarà 15.000 pessetes. També 
podrà aconsellar la publicació d’altres 
originals, els quals, si realment apa-
reixen, seran pagats d'acord amb les 
tarifes vigents a la revista. La tria del 
jurat serà feta conèixer dins el número 
de desembre de «Serra d’Or». La revista 
agrairà als autors que, si el tema esco-
llit ho permet, acompanyin llurs escrits 
amb material gràfic adient per a il·lus-
trar-los.

En l’enunciat de la primera opció, el 
terme «cultural» pot ésser entès en 
qualsevol dels sentits atribuïbles a 
aquest adjectiu. 

relacions, canvis de materials o nous con�
ceptes, fins assolir una reflexió que meni 
l'espectador, l’usuari, a la desmitificació 
d’uns valors. Altrament, la imatge final 
pot estar més en allò que ens és sug�
gerit que no en allò que veiem, més en 
la reflexió prèvia que no en allò que s'es- 
devindrà després. Ens hi són facilitats 
els noms i les adreces i la idea de tre�
ballar «poèticament» amb un material que 
referma l'existència d’uns ciutadans, d'u�
nes determinades persones. La quantifica- 
ció (cent vuitanta-quatre poetes) i J’in- 
dret geogràfic serveixen d’eina informa�
tiva i produeixen en l'espectador-lector 
una presa de posició en qüestions rela�
tives a la creació com a fenomen social. 
Tradicionalment aquest nou saber no és 
considerat artístic, sinó sociològic; però 
si hi reflexionem una mica, el procés és 
semblant a la mentalitat dadaista, que, 
d’una manera decididament heterodoxa, 
perseguia finalitats polítiques a través de 
(’estètica.

ELS RESSORTS DE L’INCONSCIENT

L'art més progressiu a les Illes, i en con�
cret a Mallorca, ha passat per uns ca�
nals en certa mesura diferents dels del 
Principat; algunes galeries i llibreries han 
contribuït a difondre els nous artistes, i 
també les accions en espais públics —di�
versos indrets de l’Illa— o a través de 
publicacions alternatives com el diari 
«Neon de Suro» i el «Correu de Son Coc». 
La característica d'aglutinar-se en grup 
(Taller Llunàtic, Grup Crida, avui desa�
paregut) o d’actuar col·lectivament («Art 
Pobre», «Ensenya-1», «P. S. I.») hi ha es�
tat una constant.

Com ens expliquen Altaió i Sala-Valldau- 
ra a Les darreres tendències de la poesia 
catalana, «d’una conversa entre Rafel Jau�
me i Angel Terrón, sorgí "Blanc d’ou” 
—'"llunàtic per la poesia”, "fascicles de 
devoció poètica”—. Va eixir el dia 37 de 
l'any 1977 (...) Fa sortir textos aturats 
dels més novells, contra les plataformes 
dels premis literaris i la mala política edi�
torial; la revista ofereix tot el ventall 
illenc de les noves tendències, més lli�
gades a l’hiperrealisme, al pop, al con�
ceptualisme, a l’escriptura sígnica, al neo- 
sobrerealisme...; si bé encara alguns són 
prou verds, no deixa de ser la literatura 
de les mil revolucions». Aquesta publica�
ció, dissenyada per Tomeu Cabot, té una 
acurada presència, malgrat l'ús de ma�
terials senzills: una carpeta blanca amb 
les gometes del mateix color i un ble 
de fils tintats de groc. En sentit figurat, 
el fil ens remet a la il·lació d'un discurs. 
Per a «Blanc d’ou "fascicles de devoció 
poètica/10"», aquesta il·lació s’estableix 
entre el llenguatge pictòric i el poètic.

Hi han col·laborat Pep Canyelles, Andreu 
Cloquell, Bernat Munar, Pep Noguerol, To�
meu Cabot, Josep Albertí, Damià Huguet, 
Rafael Jaume, Steva i Andreu Terrades; 
datat a Son Coc, el barri proper de la 
ciutat-botiga i de la Ciutat de Mal, on el 

consum i la degradació del medi hi són 
força palesos. Hi ha un intent de remar�
car la diferent procedència social, alhora 
que les imatges visuals extretes d’un àm�
bit industrialitzat i lasciu menen vers 
una pràctica desempailegada, corrosiva, en 
certa manera revulsiva, com definia Josep 
Albertí el paper de l’escriptor a «Anto�
logia Price/Congrés» de 1977: «de revul�
siu, de convulsiu, de vomitiu, de crític, 
d'hipercrític, desitjant, d’extremista. De 
plaer, de rialler, d’humorista, de presti�
digitador i de guerriller, com ha dit Bros�
sa. De mite i destructor d'aquest mite. 
De fetitxe i destructor de fetitxes. Et�
cètera.»

Referencia! i desfermador de certs res�
sorts de (’inconscient és ei que hi ha 
dins l’esclofolla de «Blanc d'ou/Èczema» 
o a l’edició serigràfica manual que el 
Taller Llunàtic realitzà per al «Pirata àl�
bum (llunàtic per la col·lecció Eczema)». 
Un dels pirates és Josep Albertí, el qual 
a «Iconografia» ha triat els emblemes, els 
anagrames i els objectes, des del sis- 
cents, el biscuter, la vespa o la nevera 
aerodinàmica fins als futbolistes o al grum 
que amb la mà indicava a les sessions 
de cinema «Próximamente en este salón», 
tot un reguitzell iconogràfic dels anys cin�
quanta i seixanta. Un altre dels pirates 
és Bartomeu Cabot: els dibuixos que ¡I- 
lustren els cromos de l’àlbum parteixen 
d'un llenguatge proper al còmic i al pop; 
la seva sèrie «L’home pilot» és un cap 
engrandit ple de llumetes, de braços fa- 
gòcits que es converteixen en fal·lus. Se�
gueix Mariscal amb el seu zoo de «Feres 
Ferotges», on, al costat d’un gos amb 
ulleres fosques titulat «Julián, gos invi- 
dent», hi ha una gran boca que és e! 
«Somriure ferós», i el «Pájaro yavestú» o 
el «Cucudrilo pincha-rodas», entre d’al�
tres. Tot un mostrari que parteix d’asso- 
ciacions i relacions insòlites. El quart pi�
rata és Rafel Joan Oliver amb les «Es�
trelles Philips», on se'ns mostren les ca�
res de les estrelles femenines del «star 
system» manipulades per l’afegit de bi�
gotis, barbes, etc. Entre tots aquests pi�
rates destaca la pulcritud del treball de 
Joan Palou, «Sèrie Mallorca», amb la rei�
teració de la imatge d'un mapa on s’asse�
nyalen els elements que poden o no per�
tànyer al món de la cartografia; també 
entraria en aquesta mateixa consideració 
el treball d’Andreu Terrades amb «Tipi- 
cair», on s’associen fotografies de mari�
ners, pagesos, vaixells, etc., amb elements 
icònics de! món de les senyalitzacions. 
Finalment és Steva Terrades qui amb «Les 
7 Mames Catalanes de Beril·li (Joc molt 
fi)» crea un «puzzle» de personatges del 
món de la cultura, l’esport, la política, I 
amics seus.

Al lector-jugador se li oferia l’àlbum amb 
els fulls en blanc i numerats per tal de 
disposar-hi els cromos, distribuïts en tres 
bossetes de color groc, rosa i verd. Abans 
d’iniciar el joc, podia seguir el fil d'al�
guna narració que era impresa i fraccio�
nada als diversos cromos, com era el
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Blanc d'ou. Les imatges visuals extretes d'un àmbit industrialitzat i lasciu ens menen vers una pràctica deseixida i corrosiva.

cas de Josep Albertí, o bé copsar els ca�
ràcters allucinants dels animals del zoo 
de Mariscal.

ANTOLOGIA

Les darreres edicions «Èczema» han es�
tat el «Pot: antologia 1979» i les ponèn�
cies del cicle «Darreres manifestacions 
culturals i literàries als Països Catalans», 
que organitzà Omnium Cultural de Saba�
dell l’octubre de 1979. Josep Piera hi 
va parlar pel País Valencià; Josep Albertí, 
per les Illes, i Oriol Pi de Cabanyes, pel 
Principat. «Mentre que les dues primeres 
foren ponències escrites, la darrera res�
pongué a criteris de comunicació oral, per 
la qual cosa hem cregut que la transcrip�
ció escrita de la cinta magnetofónica 
n’hauria desvirtuat l'espontaneïtat col·lo�
quial.» Per tant, «Èczema», donant suport 
al codi escrit, a la lletra impresa, ha pu�
blicat les dues primeres.

i

El «Pot: antologia 1979» és un recull de 
trossos escollits, en vers i prosa, de set�
ze poetes de les darreres fornades. La 
forma és un pot, un pot clos, tancat 
hermèticament, envasat. A la cinta de pa�
per que l’envolta hi ha la indicació del 
que conté i Tanagrama oval d'«Èczema». 
El lector-consumidor que vol gaudir d'allò 
que hi ha al pot rep un doble repte. D'una 
banda, el parany a la credibilitat que allò 
que s’hi anuncia ho trobarà a l’interior, 
com l'envasament d'aire de París de Du- 
champ o els metres indicats en una de 
les cares de l'objecte de Piero Manzoni; 
la credibilitat i l'absurd ensems. D'altra 
banda, aquest lector-consumidor submer�
git en un món on el sistema, el poder i 
l’ordre menen a preservar la cobejança 
de qualsevol objecte «preciós», «prestigi de 
la memòria», és incitat a destruir l’objec�
te, el pot, i en darrer terme la ficció su- 
blimadora.
El soroll que hom sentiria sacsejant el 
pot un cop obert és substituït per tira�
llongues de paper de colors diversos 
(groc, verd, vermell, marró) on hi ha im�
presos les narracions i els poemes, allu�
nyats del conformisme.

Full 
de seda: 
Pep Sallés.
Ensenyem 

com 
manipulem 
I extensió 
i el desert. 
Diem 
revista 
i donem
i conrear 

el paper.»

Pot: 
antologia 

1979. 
«La credi-

bilitat 
i l’absurd 
ensems.»

ANAR l TORNAR

En començar dèiem que les coordenades 
de treball del col·lectiu «Èczema» eren im�
pregnades d'espontaneïtat i de vitalisme. 
El lector ja deu haver copsat que el tre�
ball interdisciplinari els ha conduït a ma�
nipular elements de la producció literària, 
però que, aïllats en uns casos, o bé em- 
fasitzats en d'altres, han cobrat un nou 
sentit, una nova significació. Si Breton va 
exaltar l'esperit lúdic, i els surréalistes 
i els dadaistes van utilitzar bona part del 
seu temps en el joc, el joc en tant que 
destructuració i restructuració, en tant 
que desplaçament i distanciació, com a 
elecció i canvis arbitraris, «Èczema» com�
pleta ['embranzida amb la «desublimació» 
en el sentit marcusià.

El seu anar i tornar s'inscriu en l'àmbit 
dels Països Catalans, i encara que algu�
nes troballes no siguin tan noves o avant�
guardistes com voldríem, això no té tan�
ta importància com allò que els empeny a 
moure’s i a mirar un temps soterrat i al�
hora explosiu.

ALÍCIA SUÀREZ i MERCÈ VIDAL
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