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LA POESIA VISUAL A CATALUNYA 

A Catalunya la poesia visual o transformaci6 d'un contingut literari en una imatge 
visual, va néixer com a tal amb els moviments artístics de la primera Avantguarda, 
epecialment amb el futurisme que tan de ress6 tingué entre nosaltres a la segona d~ 
cada qel segle • I naturalment, com és el cas de tots els paisos amb tradici6 cultÜ 
ral molt antiga, hi podríem trobar precedents en les inscripcions gregues i romanes. 
Perb és de remarcar el fet que la Catalunya medieval té testimonis d'excepci6 amb ma 
nuscrits com el Beatus de Girona o les Biblies de Roda i Ripoll. 
La verdadera aventure començ~,perb, a la Galeria Dalmau de la Portaferrissa on uns 
nois joves que veien en el noucentisme dominant un est~ril conservadurisme, recolli
ren el missatge de l'Avantguarda. Des de "El Futurisme" de Gabriel Alomar, publicat 
en 1905 fins el "391" que picabia i Dalmau feien sortir en 1917, tot un m6n de pos
sibilitats s'obria per aquells nois que es deien Salvat papasseit, Joan Mir6, Josep 
Maria Junoy o J.V.Foix. All! possiblement van compendre que l~uñica7coovang~ncia en
tre els antagbnic~ De stijl i Dadé es trobava precisament en que ambd6s havien con
vertit la tipografia en mat~ria po~tica. Molt aviat els poetes catalans realitzaren 
les primeres obres visuals : "l'Art Po~tica" de Junoy (1916) o el peibdic "L'enemic 
del poble" que des del primer número de març de 1917 oferí poemes visuals de Joaquim 
Folguera i J.M.Junoy, i del seu redactor en cap Salvat Papasseit. O aquest "P.eema de 
Catalunya" que re~roduim en el cat~leg i que en J.V.Foix publicava en 1920. 
L'aventura té avui a Catalunya molt interessants protagonistes. Aquesta nova forma 
artística que com a tal és una aportaci6 del segle XX, a cavall entre el pensament 
literari i la imatge visual, s'obra pas entre les últimes tend~ncies de l'art cada 
vegada amb petjada més ferma, Així ho han compr~s els alumnes d'EINA i en especial 
Isabel Campi, Josep Costa, Maria e Isabel Valcarcel i M! Teresa Villas, que han vol
gut preparar aquesta exposiciO de poesia visual que és, increiblement, la primera que 
té lloc a Barcelona. Hi presenten deu poetes ben diferenciats. Hi trobareu J.V.Foix 
en el moment en que ha sigut finalment reconegut com un dels més grans poetes de la 



nostra llengua, i a Joan Brossa inspirador de la pl~stica catalana dels 6ltims temps 
qui ha portat la seva obra po~tica de .sempre al terreny visual de la imatge. 
Hi trobareu en Guillem Viladot, gran apassionat de la experimentaci6 concreta, que a 
partir de les seves primeres obres: narracions i novel.les, s'endinsà des de 1968 de 
plé i amb gran dedicaci6 en el m6n de la poesia concreta. 
Procedent del ~bit de la pl~stica, hi trobareu l'Albert Rèfols, un dels promotors 
a l'homenatge a Salvat Papasseit, des de sempre gran enamorat de la poesia, amb una 
obra de pintor considerable i representativa. 
Josep Igl~sies és l'home del entusiasme, un home que va revelar de sobte possibili
tats insospitades per aquells que el coneixiem de temps en l'exposici6 de Lleida 
del 1971. 
Hi trobareu noms més nous, com el de Canals o Guasch que tot just comencen l.'.aventu-
ra . 
Tanquen l'exposició els noms més joves. Carles Camps, Senti Pau i rrancesc Torres que 
ja són quelcom més que una gran promesa de continuitat . 

MARIA LLOISA BORRAS 



MONUMENT GARCELONI 

( la Diagonal , entre el carr er Joan GOell i la Gran Vía Carles III) 

JOAN gr¡OSSA 



MONUMENT BAACELONI 

ZUM GEDACHTNIS AN I~EN LETZTEN FLUG 

BAACELONA-STUTTGAAT 

t 24 FEBAEAO 1939 

LOTHAA LESSMANN 

ERICH AEGENHAAT 

t-EAMANN GAOf\EWALD 

WILLI WOHLECKE 

WILI-ELM BODDEM 

WALTEA Ul-L 

PAUL TIMMLEA 

WEAr.EA KUBNICH 

MICHAEL HAGL 

MUEATOS POA OIOS Y POA ESPAÑA 

La Diagonal, entre el carrer Joan GOell i la Gran Vía Carles III 



CARLES CAMPS MUNOO 





¿ Som tots formigues 7 

RAMON CI\NALS 
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POEMA DE CATALUNYA (1920) 

J.V. FOIX 



POEMA DE CATALUNYA 

MAR MEDITERRAt'-:l 
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GABRIEL GUASCH 
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TONADA PER A UN INFANT 

JOSEP IGLESIAí ~EL MARQUET 
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ALBERT RAFOL~ CASAMAOA 
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FRANCESC TORRES ITURIOZ 
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.DAN BROSSA 

1919 -Neix el 19 de gener. 
1938 -Durant la guerra civil realitza els primers treballs literaris al front de Llei-

da amb l'Ex~rcit Republic~. 
1941 -Coneix a J oan Miró. 
1944 -Escriu "El cop desert" la seva primera obre teatral. 
1948 -Fundació de la revista "Dau al set" amb Tèpies, Ponç i Cuixart. Escriu el seu pri

mer ballet "Gomintoc". 
1951 -Estrena a Barcelona de "Farsa com si els espectadors miressin l'escenari a vista 

d'ocell" i "Nocturns encontres" . 
1952 -Publicació del llibre "Em van fer Joan Brossa" amb prbleg de Joao Cabral de Melo. 
1954 -Realitza les primeres "suites" de poesia visual. 
195? -A Estocolm publicació de poemes tradu!ts pel poeta Lasse Soderborg. 
1958 -Publicació del monbleg "Barbafeca" pel grup "EL PASO" de Madrid. 
1960 -Intervê amb Joan Miró a la exposició "Pc~tes, peintres , sculpteurs" a la Galeria 

Maeght de Paris. Estrena a Cabrils "La Jugada". 
1961 -Estrena e Barcelona d '"Or i sal" i "El bell lloc". Publicació de"Poemes civils" 

Textos per a l~expos~cfo de Miró "Peintures Murales", a Paris. 
1962 - Estrena a Barcelona de "Gran Guinyol" i "Aqui al bosc". 
1963 - Lasse Soderborg publica a Estocolm una selecció de "Em va fer J.B." edició 

dè llibre "El pe a la barca" amb litografies d'Antoni Tèpies. Edició d'"Or i 
sal". Text per el llibre "Cop de poma" en el qual col.laboren ·Miró, Tèpies , 
Villèlia i Mestres Quadreny. 

1964- Est~ena a Barcelona de "Calç i rajoles". Publicació amb traducció alemanya de 
"El cap violent" a Colbnia. Edició del llibre "Teatre de J. Brossa". 

1965 - Publicació a "Chicago Review" d ' una selecció de "Poemes civils". Publicació 
del guió cinematogrèfic "Foc al cèntir", escrit el 1948 , traducció castellana 
del poeta Pere Gimferrer. Publicació de "Novel.la" en col . laboració amb Hspies. 
Escenificació a Vic de "Poemes civils" a cèrrec de Lluis Solé. 

1966 -Estrena a Burdeos de "Suite bufa" amb música de Mestres Quadreny , primera obra 



-de ·teatre misical catalh. Publicaci6 a Xicago de "Ten actions-show". 
196? - Gui6 del film "no compteu amb els dits". Publicaci6 a Milh de "Poesia civili" 

amb traducci6 de Adriano Spatola. Estrena a Barcelona de dues "Accions espect~ 
cle" escrites en el 194? i precursores del "happening". 

1968 - Gui6 del film "Nocturn 29". Estrena a la ~undaci6 Maeght, de "Concert irregu
lar" amb musica de Carles Santes. Publicaci6 de "teatre" i de "Estaci6n de Ca
linbpia", totes dues traduides al catellh per Gimferrer. Figura a l~ntologia 
de poesia concreta del llibre "Ezio Gribaudo" editat a M1lh. Publicaci6 a 8ru
sel.les de "Poemes visuals" i de "Pim-pam-pum", monbleg de transformaci6. 

1969 - Edici6 de "Fr~goli" amb nou litografies de Thpies. Publicaci6 bilingOe de 
"Quatre accions espectacle" amb col.laboraci6 de Gimferrer. Col.laboraci6 amb 
Portabella en el film "Cua de cuc". Publicaci6 de "Quadern de poemes", primera 
edici6 póblice de poesia visual catalana. 

19?0 -Publica "Poesia resa", volum que aplega disset llibres. Pren part a l'"Exposi
ci6n de poesia internacional de vanguardia" realitzada e la Galeria Oanae, de 
Madrid. Publicaci6 de dos llibres de poesia visual: "Poemes per a ina oda" i 
"Nocturn matinal", aquest darrer amb litografies de Thpies. Gui6 del film "U~ 
brecle", interpretat per Cristopher Lee. Realitzaci6 de poemes visuals per e 
les bosses d'una popular llibreria de Barcelona. 

19?1 - Exposicion de poesia visual a Lleida i Palma de Mallorca. Representaci6 de "El 
temps esdmic" a Sitges. Edici6 de vuit "posters poema". Edici6 de"Calç i raj_g, 
les" i "Vivarium". Expose "poemes objecte" e "Plhstica catalana contemporania~ 
Barcelona Exposicions internacionals de poesia experimental a Nuremberg i Bel
grad. 

19?2- Edici6 d'"Chntir de chntics", escrit el 1952. Exposici6 internacional de poe
sia visual a BUrgos. Publicecio de les peces "Ahmosis I, Amenofis IV, Tutenk
hemon", "Sord-mut" i "El gran Fracaroli", editades per l'Institut de Teatre 
de Barcelona. Exposici6 de poesia visual e Matar6. 

19?3- Publicaci6 del llibre "pluja". "Oda a Joan Mir6", poeme visual amb litografies 
de Mir6. Exposicions de poesia experimental a Girona i Calella. Edici6 del lli 
bre "Cappare". 



-"La poesia visual és anterior a "!1 saltamartí", ha estat ~na feina que he fet par~A 
lelamentdes del 1954. La mena de poesia visual que hi ha en ell no és ben bé la que 
més m'escau. ts massa a flor de pell; només l'accepto dins el context del llibre. 
Mudar de codi ha estat per impulsi6 interna. Jo crec que el poeta ha de viure en el 
seu temps i no veig perqu~ un autor que tingui unes necesitats concretes i tot un 
m6n darrera ha d'utilitzar el codi alfeb~tic neces~riament. També en pot fer servir 
d'altres que l'~poca li posa a la mh i que no s6n emprats al servei de cap ~tica. 
Per les carreteres, al llarg de quilbmetres i quilbmetres, et s6n fetes unes indica
cions precises sense necessitat d'escriptura alfab~tica . I amb signes ben universals, 
cerami Es evident que la literatura tradicional discursiva ofereix recursos fhcils. 
i d'un pes cultur~ definitiu . Portes el diccionari posat com un salvavides. Hi ha 
molts poetes que estic segur que no tenen res a dir, perbpel sol fet d~utilitzar el 
llenguatge ~fab~tic sempre sen surten. En canvi , amb els sistemes nous, aixb resulta 
més diffcil . L'autor queda més ~descobert i la trampa es la palesa. Maria Llu!sa 
Borrhs és el primer critic que s'ha ocupat de poesia experimental catalanen
(Fragment del llibre de Jordi Coca "Joan Brossa o el pedestal s6n les sabates") 



CARLES CAMPS MUNDO 

1947 -Neix a Cervell6, Barcelona. 
1970 -Publica el llibre "L'influx de Lynk no altera el conducte", conjuntament a11b 

Santiago Pau. 
1972 -Publica "Variacions puntuals" i "Trilogia del tret". 

Exposici6 de poesia visual, pintura i escultura conjuntament amb Santiago Pau, 
Xavier Franquesa, Salvades Saura i Jordi Pablo, a la Sala Gaspar, Barcelona. 
Participaci6 als "Encuentros~de Pamplona. 
Participaci6 a la Mostra de Comunicaci6 Actual a Matar6. 

1973 -Publicaci6 de "Sis trets" . 
Participaci6 a~l'exposici6 de Poesia Visual Catalana a Valls. 



- -------------------------------------------------------------------------------

RAMON CAf"LS I GUILERA 

1964 -Exposicions pictbriques colectives a la Virreina i a Sitges. 
1965 -Idem a l'Antic Hospital de la Sta. Creu. 
1966 -Tamb~ a la sala Vayreda, al Sal6 de Maig i a l'Escola Messana on obt~ el Premi 

Montesa especialitat escultura. 
Exposici6 individual de pintura i escultura a la galeria d'art "La Bomba", de 

;.Sitges. 
1969 -Interv~ en la oraganitzaci6 i muntatge de la "I Bienal Pirenenca d'Art Actual" 

a Ribes de Freser, i que torné a celebrarse el 1971. 
1971 -Publicaci6 del llibre "en balsa por el ~Dro". 

Inicié els seus estud~s en el conservatori d'Arts Suntuaries Messana. 
D~sprês partici~a en una serie d'exposicions colectives. 
Dins del mês pur estil dels amics de l'anacronisme creatiu, sap combinar l'ahir amb el 
demé aconseguint una simbiosi prou ben lligada d'oriental vigencia eterna i actual 
com pt ser el "Ara". 
El eeu art pictoric evoluc~ona cap a unes manifestacions pl~stiques prou cinêtiques i 
efímeres com poden ser la baixada durant 29 dies de gairebê tot el riu Ebre (1968) 
d'on en sortí el llibre "En balsa por el Ebro", o la conducci6 fins a Barcelona d'una 
galera navarresa tirada per deos cavalls (197~) o la construcci6 i navegaci6 de dos 
rais al Pirineu (Pobla de2Segur, 1972) amb la intervenci6 dels antics raiers que enca
ra viuen. 
Aquesta tasca fou combinada simultaniament amb la poesia concreta-visual i n'es prova 
el llibre "Poemes de 7 i no res" p~esectat a la llibreria Trilce el 1970. 



GABRIEL GUASCH 

-" Vaig n~ixer a Valls el 15 de desembre de 1930, lloc on encara hi vi~c. 
Els meus estudis son: peritatge mercantil i batxillerat . 
Escric poesia liter~ria i em sembla ser íntim, líric i rebel. 
M'agrada la naturalitat en tots els aspectes; tan en els artístics com en els humans. 
Les característiques qu~ més m'interessen en la poesia, sempre partin de la validesa 
del concepte, son: primer el sugeriment i després les estructures d'ordre. 
He participat en alguns concursos literaris i he obtingut també algun premi. 
Endemes he publicat de manera espor!dica i com a colabora9i6, poemes, treballs lite
raris, d'assaig de crítica d'art, de teatre i de música; he programat la radio local 
durant uns anys fins a la clausura, i he tingut participaci6 en un grup de teatre en 
adaptar textes literaris, on vaig donar un breu curs de fon~tica. 
No tinc cap llibre publicat. 
El contacte amb en Brossa va fer que experimentés la po~tica visual la qual considero 
altament sugestiva, concreta, instant~nia i que al seu contingut no li cal traducci6•.-



JOSEP IGLESIAS DEL MARQUET 

1932 -Neix a Artesa de Lleida (8egrié). 
1971 -Exposició de poesia concrete a Lleida. 
1972 -"Exposición exaustiva de la nuava poesia" a Montevideo, Santiago de Xile i La 

Havana. Participació a "Odologlfia-2000" a Burgos; "Man-72" e Barcelona;"Encuen
tros" a Pamplona i e la Mostra de comunicació actual e l'Hospijalet i Metar6. 
Publica els llibres "Les arrels asumptes", "Persistencia del cercle", "postals nord 

americsnesper a una noia de Barcelona" (Lo Pardal, Agramunt-Barcelona). 
Participa a les antologies: "Avanzada" , Madrid;"Recvll", Blanes; "La voz de Cas
tilla~ Burgos i "Atzente", Colonia. 

1973 -Participaci6 e les exposicions: Konkrete Poesie, Bonn; "Signo, arte, especio", 
Madrid;"I mostra internaciomal de tramesa postal", Barcelona. 

Josep Iglésias delMarquet va arribar al m6n de la poesia no discursiva despres d~anys 
de recerca en els émbits :tde la plbstica, la tipografia i la comunicaci6 social. La ::._ 
imatge grbfica sovint més que els elements dels codis literaris, configura la seva 
producció poetica. A primeries dels sewxanta, e Glasgow, els seus treballs de creaci6 
van convergir devers els espais que defineixen el concretisme i el visualisme. He re
sidit a diferents cwutats europees i americanes, dedicat a la docencia universitbria, 
i ha publicat articles sobre poesia concreta i visual en diaris i revistes. Actualment 
prepara una entugie amb el titol "La poesia experimental catalana des dels anys vint 
fins avui~. 



SANTIAGO PAU I BERTRAN 

1947 -Neix a Barcelona. 
1970 -Edici6 de "L'influx de Lynx no altera el conducte" conjuntament amb Carles Camps. 
1972 -Exposici6 a la sala Gaspar. 

Edici6 del llibre "Canç6". 
Participaci6 als "Encuentros" de Pam~ona. 
Participaci6 a la "Mostra d'A:t:t Actual" a l'Hospditalet i Matar6. 

1973 -Participaci6 a l'exposici6 de poesia ~isual ~atalana a Valls. 



ALBERT RAFDLS CASAMAOA 

-"Des de sempre he estat un fanhtic de la poesia . Llegir-la i escriure'n. En tinc un ar
mari ple. 
Vaig començar a caminar per la mê de Salvat- Papasseit i del"Poeta en Nueva York", les 
estones que em deixaven lliure les estranyes aventures que corria amb Allan Poe. Per 
aquella êpoca -ês quan passava por amb Bram Stoker en llargues nits de fred i foscor-
vaig arribar-me també fins a Pellucidar i a l'estrany Paris d1Eugtme Sue. · 
Abants dêcabar el batxillerat -eren anys de gana- el futurisme, l'ultraisme, el creacio
nisme i el surrealisme van ser el meu aliment mês substanci6s. 
Aleshores els meus dibuixos i poemes llançaven ratlles i lletres a tots els vents. 
Després KRTU, "Les decapitacions" i Aleixandre foren fruits saborosos pel meu pala
dar. L'estudi de l es matemhtiaues coincidi amb Mallarmé, Riba, Valéry i Guillén i, se
gurament , amb Conan Doyle i Ghesterton . 
Més tard, pels anys 50, una llarga estada a Paris em va permetre entrar en contac-
te amb l'avantguarda clhsica. Vivia devent d ' on visqué Apollinaire quan les parets dels 
carr ers encara estaven plenes de Calligrames i jugava als daus amb el cor net de Max J a
cob. Descobria Char , Saint-J ohn Perse , Eluard, Gr acq , Tzara i Beckett . Maiakovsqui i 
els constructivistes r ussos i la poesia dels artis tes Dada, especialment Arp i Schwit
ters. 
Durant aquests anys escrivia poc. Tenia ja prou feina a pintar i obrir bé els ulls. Cap 
a mitjans dels 60, veig la possibilitat de d~unir la plhstica i la poesia per medi de 
la poesia concreta o visual. Primers experiments coincidint amb una exposici6 que vam 
orvanitzar amb la Maria, en Guinovart i en Tod6, d'homenatge a Salvat-Papasseit. A par
tir d'aquest moment vaig treballant simulthniament en pintura i poesia visual. 
Tinc aplegats diversos reculls que espero publicar un dia o altre".-



FRANCESC TORRES ITURRIOZ 

t947 -Neix a Barcelona. 
1967 -Estada a Paris per a completar els estudis de gravat. 
1968-69 -Treballa amb ~- Kowalski. Durant aquest periode fa varies exposicions. 
1972 -Participaci6 als "Encuentros" de Pamplona. 

Participaci6 a la "Mostra d'Art Actual" a l'Hospitalet i Matar6. 
1973 -Particd.pac16 a "Art Magazine". 

Exposici6 a Illinois Cantar de Chicago. 
Participac16 a l'exposici6 de Poesia Visual Catalana a Valls. 



GUILLEM VILADOT 

1922 - Neix e Agramunt. 
1959 -Obres de poesia concrete i visual "Els meteplesmes".Temps d'estrene (Selecte 

1959 ¡ Proses i poesia discursiva) 
1960 -"Ie-Urt" 
1965 -"Els infants de Aielle"(Destino¡ narració). Nou plast-poemes. 
1966 -''Arill evell"(Alfeguere¡ noveLla). Premi Victor Cetelh de nar~ecions. 
1967 -"La gent i el vent"(Selecte). 
1968 - Edició de poster-poemes i cartrons concrets. 
1969 _ .. Llibre del joc de les macarulles verdes~Sopes amb pe torrat", (Lo pardal) 
1970 -"Tonada de la dita, de la busca i de la trobe" (amb xilografies de Lluis Trepat • 

.. Poemes de la incomunicació". ns cantates a un silenci i repicó". 
1971 _ .. Darrera pauta per ara .. , .. Poesia T-47" . 

Participació a la exposició de poesia concreta a Lleida. 
1972 -"Entre opus i opus" , ncontrapoemes", ''Home , llum, llim, zero", "D'un en un" 

"Diari 1972". "La cendra~ ... {Nove-Terra, novai.le). 
Participació a la "Exposición exhaustiva de la nueve poesia" e Montevideo 
Santiago de Xile i La Havana . "Odologie 2ooo"e Burgos. "Encuentros" a Pamplona. 
"Mostra de comunicació actual .. a L'Hospitalet i Mataró. "Mae-72". 

1973 -"Poema del home" ... Aecvll" (Blanes) i nAtzente"(Colonia). 
Participació a les exposicions: "Konkrete Poesie" e Bonn. "sgno, arte, espe
cio" e Madrid,i tambê ella , en "los limites de la escritura". Participació en 
la"I Tramesa postal", i a lêxposició de Poesia Visual Catalana e Valls. 
He sigut representat a les antologies de Avanzade i Poesis Hispénica a Madrid. 

-"La poesia concreta, visual, bptica etc., pot ser una trempa. Hi cauen tots aquells que 
despres de Colom, han repetit la plantade-~e l'ou. Ja sabem que la vida ts un joc d'ous. 



Perb el que i nter essa ês que ni el joc ni els ous no siguin d 'altr~. A veure si ens 
entenem: el que cal ês mesurar la capacitat de l'ou i mi r ar de sotmetre'l a un equi l i 
bri in~dit, ja que Colom ês irrepetible . Per poder aconseguir aquesta armonia de for
ces, cal saber escriure o cal saber pintar. Pel que a mi es refereix, he començat 
escrivint al senyor Puigdengoles fent-li una comanda de caçotets, i quan m'he ado-
nat que el senyor Puigdengoles m'ha enviat calçotets i no frigorífics, aleshores he 
tingut consci~ncia d'haver encertat el camí: la possibilitat de comunicaci6. A partir 
d'aquí ha començat la aventura d'escriure que, amb contes, poemes o novel.les, ha 
desembocat, irremisiblement, a experimentar fins a on el signe -la paraula en el meu 
cas-podia menarm-me. I qui diu la paraula, diu la lletra. I qui diu la lletra diu tot 
all6 que pot substituir-la i que d'una manera o altre, ens comunica. Aquí estem: en 
un camí tot just encetat-fe ja una colla d'anys- perb amb una immensa possibilitat 
de solucions, si mês no provisionals. I tot plegat, humilment, potser nomês pensant en 
queel senyor Puigdengoles i jo continuem antenat-nos. Sense fer trampa.••-


