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 Després de la Documenta X de Kassel hem viscut l’intent 
constant de reescriptura de la història de l’art del segle XX. 
S’han esdevingut noves lectures del cànon creat pel Museu 
d’Art Modern de Nova York. Una afirmació que crea consens 
ha estat veure en la poesia i, molt especialment en Mallarmé, 
una font més avançada de la modernitat que la dels nenúfars 
de Claude Monet que obrien el discurs del museu novaiorquès. 
Més enllà de la poesia experimental de les avantguardes, de 
les paraules en llibertat dels futuristes, s’ha trobat una font de 
la modernitat en els moviments experimentals poètics de la 
segona meitat del segle XX. Artistes avui dia considerats cen-
trals de l’escena internacional parlen de la poesia concreta com 
a incitació i esperonament dels seus llenguatges particulars... 
Dieter Roth, Helio Oiticica, Cildo Meireles...
 Va ser a través dels textos d’Angel Crespo i Pilar Bedate 
a la Revista de Cultura Brasileña, que publicava a Madrid 
l’Ambaixada de Brasil, com es va difondre a Espanya la poe-
sia concreta. Al número de juny de 1963 expliquen com la 
revista Noigandres, que dirigien Décio Pignatari, Augusto de 
Campos, Haroldo de Campos i Ronaldo Azeredo, va donar a 
conèixer, d’ençà de desembre de 1956, composicions concre-
tes. El concretisme va ser simultani a Europa, ja que el novem-
bre de 1955 Décio Pignatari va entrar en contacte amb Eugen 
Gomringer, que era secretari de Max Bill a la Hohschule für 
Gestaltung a Ulm. Gomringer, que havia publicat l’any 1953 
les primeres «Constel·lacions», era un exemple d’afinitat entre 
els concretistes brasilers i els europeus, així com de la geome-
trització i rigidesa formal dels inicis del moviment de la poesia 
concreta.
 Al número 4 de la revista Noigandres, de 1958, es publica el 
«Pla pilot per a la Poesia Concreta» que proclama que la poe-
sia adopta l’espai gràfic com element estructural, mínim comú 

Josep Miquel Garcia
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múltiple del llenguatge, tot prescindint de l’estructura sintàc-
tica i discursiva del vers, en referència a la tradició de poetes 
com Mallarmé, Pound, Joyce, Apollinaire, Ponge, Maiakovski 
i les afinitats amb la música de Webern.
 Els efectes de la difusió de la poesia concreta a Espanya 
tenen els seus resultats immediats en els treballs dels poetes 
visuals. De manera col·lectiva, la primera exposició que s’or-
ganitza té lloc a Bilbao, a la Galería Grises, que l’any 1965 
presenta una mostra de poesia visual, fònica, espacial i con-
creta. Segueixen altres exposicions, i l’any 1971 la Petite Ga-
lerie de Lleida presenta la primera mostra de poesia concreta a 
Catalunya, amb obres de Guillem Viladot, Joan Brossa i Josep 
Iglésias del Marquet.
 La poesia concreta, i després la visual, es difon a Espanya 
d’una manera limitada a través de la generació de la nostra 
postguerra... Joan Brossa, Juan Eduardo Cirlot, Guillem Vila-
dot, Francisco Pino o Felipe Bosso.
 De manera quasi oculta es desenvolupen uns treballs d’in-
vestigació semàntica, alhora que, més enllà de la tradició ex-
perimental de la poesia de l’època de les avantguardes, apa-

Alfonso López Gradolí. Quizás Brigitte, 1971

reixen a Madrid indicis de 
difusió de la poesia concreta 
que se sumen a les aporta-
cions dels postistes: Julio 
Campal d’ençà de 1962, la 
creació de Problemàtica 63, 
i l’any 1964, del grup ZAJ a 
Madrid, amb Juan Hidalgo, 
Walter Marchetti i Ramon 
Barce.
 Entre els anys 1965 i 
1968 la poesia visual i la 
concreta assoleixen a Es-
panya una difusió creixent 

que acota els autors principals: el grup ZAJ, Problemàtica 
63 (Julio Campal, Ignacio Gomez Liaño i Fernando Millan), 
José Luís Castillejo, la Cooperativa de Producción Artística a 
Madrid (Gomez de Liaño, Herminio Molero, Manuel Queji-
do, F. López Vera, F. Salazar o també Julio Plaza, Elena Asins 
o Lugan), el Grup N.O. (Juan Carlos Aberásturi, Jokin Diez, 
Enrique Uribe, Fernando Millán o Jesús Garcia Sánchez) i la 
generació catalana que substitueix la terna de Brossa, Viladot i 
Iglesias del Marquet: Santi Pau, Xavier Canals o J.M. Calleja.
 Aquest camí d’individualitats i d’activisme es desenvolu-
pa en paral·lel a una actitud Fluxus, on alguns autors, com el 
cas del grup ZAJ, hi han estat inclosos. Ningú no parla encara 
d’art conceptual, però els Encuentros de Pamplona de 1972, 
que figuren com una fita central del conceptualisme espanyol, 
tenen una empremta significativa de la poesia visual, així com 
les exposicions precedents que sota el marc d’Experimenta de 
1972 i 1973 pretenen els contactes internacionals dels artistes 
espanyols sota una òptica poètica i visual.

Fernando Millán
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Fotografia i poesia visual

 La poesia concreta feia servir només lletres i l’espai 
blanc del full de paper.

 La poesia visual, per contra, introdueix la imatge i és 
en aquest sentit on la fotografia forma part del bagatge 
dels poetes visuals.
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Guillem Viladot
Agramunt, 1922 – Barcelona, 1999

Guillem Viladot. Pòster poema, 1968

 El primer llibre de poesia visual que s’edita a Espanya és 
obra de Guillem Viladot (Agramunt, 1922 – Barcelona, 1999), 
NOU plast poemes, publicat a Agramunt l’any 1965 amb poe-
mes de Viladot i fotografies de planimetries de l’escultor Lean-
dre Cristòfol. Les fotografies són fetes pel fotògraf Ton Sirera 
i és el primer exemple on la fotografia forma part d’una edició 
d’un llibre de poesia visual.
 Guillem Viladot comparteix moltes inquietuds amb el fo-
tògraf Ton Sirera i gràcies a la seva sensibilitat experimental 
fotogràfica crea, l’any 1968, un nou projecte: Pòsters Poemes, 
que suposa el pas de l’autor de la poesia concreta a la poesia 
visual per molts dels seus aspectes: la utilització de la fotogra-
fia, el compromís amb la llengua i les llibertats, i la inserció del 
text en les imatges.
 Viladot fa servir el collage per tal de crear uns originals als 
quals després incorpora missatges verbals. Fotografia el resul-
tat fins convertir-lo exclusivament en obra. El suport és foto-
grafia i només fotografia. Els Pòsters Poemes estan pensats per 
no ser relligats. Les fotografies són les imatges i el text, i així 
van quedar, en diverses còpies sense enquadernar.
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Guillem Viladot
Coberta del llibre 
Nou Plast Poemes

Guillem Viladot
Gènere. Pòster poema, 
1968 Guillem Viladot-Leandre Cristòfol

Agramunt, 1965
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Francisco Pino
Valladolid, 1910-2002

 Autor d’una prolífica obra poètica discursiva, va desenvo-
lupar una singular producció de llibres d’edicions curtes de 
caràcter plenament experimental. Entre 1972 i 1977 va dur a 
terme tota una sèrie de llibres que es poden considerar una 
expressió minimalista de l’art concret. Són llibres formalment 
estructurats per la manca de l’abecedari i fets exclusivament 
amb formes geomètriques retallades, amb la presència contun-
dent del buit. A més d’aquests exemples extraordinàriament 
conceptuals, Pino va editar llibres com ara: 15 poemas foto-
grafiados (diapositives), impremta Ambrosio Rodríguez, Va-
lladolid, 1971; Revela velado, impremta Ambrosio Rodríguez, 
Valladolid, 1972; La Salida, Madrid, 1974 (col. El Toro de Ba-
rro), on utilitza fotografies de pedres.
 En parlar de Viladot i Pino cal observar que poetes visuals 
majors, com ara Joan Brossa o Felipe Bosso, no incorporen la 
imatge fotogràfica en la seva producció visual.
 

Francisco Pino
Colección el Toro 
de barro.
Madrid, 1974
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Josep Iglésias del Marquet 
Artesa de Lleida, 1932 - Barcelona, 1989  

 Llicenciat en dret, va doctorar-se en lletres i periodisme. 
L’any 1961 marxa a Glasgow com a lector del departament de 
llengües romàniques de la universitat d’aquesta ciutat. Viatja 
sovint a París i l’any 1964 es trasllada a Vancouver on viurà 
prop de dos anys. Després d’una estada a Nova York torna a 
Barcelona i desenvolupa un treball de recerca poètica i visual. 
Entre 1972 i 1973 publica diversos llibres editats per Guillem 
Viladot a la seva col·lecció de Lo Pardal: Les arrels assumptes 
(1972), Persistència del cercle (1972), Postals nord-america-
nes per a una noia de Barcelona (1972) i Imatge enllà (1973). 
En aquestes obres, especialment a les postals nord-americanes 
que envia a la que serà la seva esposa, Iglésias del Marquet 
introdueix una estètica pop amb profusió d’imatges fotogràfi-
ques que es reprodueixen després en els seus llibres. En aquest 
primer estadi dels que podríem anomenar pares de la poesia 
visual espanyola, la imatge fotogràfica forma part de la creació 
exclusiva de l’obra.
 Allò que s’esdevindrà després serà una utilització de la fo-
tografia com a document d’unes pràctiques que reclamen a la 
fotografia el testimoni d’accions poètiques, performances i ac-
tivitats desenvolupades per poetes experimentals. 

Josep Iglésias del Marquet
Postals nord-americanes per a 
una noia de Barcelona
1968
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Grup Zaj
1964

  Aquest grup musical avantguardista va ser creat l’any 1964 
pels compositors Juan Hidalgo i Ramon Barce i l’italià Walter 
Marchetti. Entre 1965 i 1967 el grup s’amplia amb la incorpo-
ració, l’any 1966, de José Luís Castillejo i, l’any 1967, d’Es-
ther Ferrer. A partir de 1972 i dels Encuentros de Pamplona, el 
grup es limita a Juan Hidalgo, Walter Marchetti i Esther Ferrer. 
Les seves actuacions esdevenen performances que impliquen 
trameses postals, poemes visuals i edicions específiques. En 
un primer moment, tot el que resta de les activitats del grup es 
documenta a través de fotografies que amb el temps i la cultura 
d’arxiu esdevenen també obres referides al grup. Alguns fotò-
grafs com ara Alberto Schommer formen part de la dinàmica 
del grup, amb documents fotogràfics de la seva evolució, i ar-
tistes conceptuals com ara Nacho Criado fotografien els seus 
membres. A més de la documentació fotogràfica que generen, 
els mateixos membres de ZAJ utilitzen la fotografia per crear 
obres poètiques i visuals, especialment Juan Hidalgo (Las Pal-
mas de Gran Canaria, 1927) i Esther Ferrer (San Sebastián, 
1937).

Alain Arias-Misson
A Madrid
Carrers de Madrid, 1971
Fotos: Manolo Quejido

Zaj presenta a Alison Knowles i Dick Higgins
Sala d’actes de l’Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Madrid, 12 de novembre de 1966
Fotos: Alberto Schommer
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Carles Hac Mor
Lleida, 1940

 La visió que tenim de Carles Hac Mor podria ben bé donar 
pas a un canvi exclusiu d’òptica; de fet, sempre ha anat de 
la mà del territori artístic, tot definint-lo originalment com a 
poeta; com un poeta major que, a més, quan vol, fa un ús del 
llenguatge ponentí trencador i experimental. Els seus primers 
llibres editats: Tu’m és no’ms (1977), Anar i tornar (1979, amb 
Eugènia Balcells [Barcelona, 1943]) ja incorporen la col·labo-
ració amb una artista conceptual. Entre 1973 i 1975 va formar 
part del «Grup de Treball», un intent col·lectiu de compromís 
entre l’art i la realitat que ara ha estat del tot reivindicat per 
la mirada contemporània. Pel «Grup de Treball» hi passaren 
molts noms propis que ara assoleixen el reconeixement i els 
guardons.

Carles Hac Mor
La fotografia pertany a l’acció 
que es va fer a Metrònom el 1991.
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Fina Miralles
Sabadell, 1950

 Va participar de l’activisme conceptual dels anys 1970 amb 
una referència sempre constant a la relació amb la natura. 
L’any 1973, per exemple, es va enterrar mig de cos en una 
acció titulada Dona-arbre i l’any 1975 es va recobrir tota ella 
de palla en una altra acció: Recobriment del cos amb palla, 
talment com una metamorfosi d’Ovidi. La seva obra tenia a 
veure amb la natura i amb el llenguatge, igual com la poesia 
visual. L’any 1976 es va calçar unes sabates que duien el seu 
nom a les soles, i va anar deixant la seva signatura-petjada a 
mesura que caminava. El punt més àlgid de la seva trajectòria 
va ser la seva participació al Pavelló espanyol de la Biennal de 
Venècia de 1978.
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Francesc Torres
Barcelona, 1948

 L’any 1973 participa a l’exposició Poesia Visual Catalana 
que té lloc a la galeria Ars de Valls. Ho fa conjuntament amb 
Viladot, Brossa i Iglesias del Marquet i els seus companys de 
generació: Santi Pau i Carles Camps i Mundó, a més del pintor 
Albert Ràfols Casamada, Jordi Vallés, Ramon Canals i Gabriel 
Guasch. Francesc Torres s’havia iniciat en la poesia visual amb 
una sèrie d’accions que fotografiava i que derivarien després 
en les seves pràctiques conceptuals. 
 Aquestes accions poètiques no existirien sense la fotografia 
com a mitjà i la imatge prendria un paper rellevant en els seus 
treballs posteriors.
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Jordi Cerdà
Barcelona, 1949

 És un artista conceptual que utilitza la fotografia com a su-
port de les seves obres i com a paradigma dels equívocs que 
la imatge fotogràfica pot crear quan l’artista se n’apropia. A 
través de sèries com Concepte mínim (1972), Objectes i capses 
(1974-1975), Contactes aquosos (1976), Suite René Magritte 
(1977), Suite Pintura (1978), Paral·lelisme cos de dona dins 
l’art (1977-1978) o Accions de cada dia: penetracions (1979-
1980) va desenvolupar tot un projecte d’idees i conceptes ex-
pressats a través de la imatge. 

Jordi Cerdà
5 vocals
5 fotografies de 32x22 cm cadascuna i cinta megnetofònica (fragment)
Col·lecció de l’artista
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Isidoro Valcárcel Medina 
Múrcia, 1937

 Representa un dels casos més singulars de l’època postmo-
derna de l’escena espanyola dins el discurs conceptual. Reco-
negut a bastament en la seva maduresa amb exposicions retros-
pectives del més alt ressò, com a la Fundació Antoni Tàpies de 
Barcelona o al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la 
seva obra és plena de documents fotogràfics que donen fe de 
les seves intervencions poètiques, però també va servir-se de 
la fotografia per desenvolupar obres purament fotogràfiques, 
com és el cas de la sèrie Relojes, 1973, recollida en format de 
llibre, on reproduïa rellotges de carrer.
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Santi Pau
Barcelona, 1947

 Pertany a la generació següent a la de Guillem Viladot i Joan 
Brossa. Molt connectat amb Brossa, Tàpies i Mestres Qua-
dreny, va iniciar-se en el món de la poesia visual amb artistes 
com Francesc Torres o Carles Camps, amb els quals va parti-
cipar de les pràctiques conceptuals dels anys 1970, tot formant 
part, després, del «Grup de Treball». Exposà els seus treballs 
poeticovisuals a la Sala Gaspar i va rebre el reconeixement 
per part de Joan Miró. L’any 1970 publicà el seu primer lli-
bre de poemes visuals Equació temps/espai i l’any 1972 l’obra 
Cançó. El seu llibre més conegut i que ha format part de totes 
les antologies de poesia visual catalana va ser Els jardins de 
Kronenburg de 1975. Aviat va exposar amb Viladot i Brossa a 
mostres com la de Poesia Visual Catalana a Valls de l’any 1973 
i als reconeguts Encuentros de Pamplona, màxim referent de 
l’art conceptual espanyol. La seva obra, caracteritzada per una 
investigació del concepte i de les formes, es va desenvolupar 
al seu taller amb l’edició de llibres, fins que les tècniques digi-
tals van donar pas a una prolífica anàlisi dels ideogrames i les 
imatges visuals.
    Santi Pau ens proposa en una segona etapa del seu treball 
(1999) una reflexió sobre la imatge a partir dels mitjans digitals 
i que, més que de la fotografia, parteix de la base de l’anàlisi 
i de la lectura que d’un objecte ens en pot fer un escànner pla. 
Tot i que fonamentalment la tècnica és la mateixa a la d’una 
càmera fotogràfica, n’obté uns resultats que s’adiuen més a 
la introspecció «imaginal» del fet «poèticovisual» al qual ens 
convida a participar.
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Bartolomé Ferrando 
València, 1951

 És un performer i poeta visual que s’ha expressat a través 
d’accions vinculades també amb la música, i en el seu bagatge 
poètic figura també la imatge fotogràfica amb pura voluntat 
d’expressió poètica. 
 Altres publicacions altament poètiques i experimentals es 
van desenvolupar al llarg dels anys 1980, com és el cas del 
col·lectiu reusenc «Sàpigues i entenguis produccions», ani-
mat per Francesc Vidal i Montserrat Cortadellas i amb àm-
plia col·laboració d’altres creadors com ara Aureli Ruiz, que 
va promoure edicions de trameses postals entre els anys 1981 
i 1984. En el marc d’aquest activisme cal destacar l’obra del 
fotògraf Carles Fargas, que va realitzar la mostra XIV Iguanes 
dins el grup, i molt especialment el fotògraf Marcel Pey.
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Marcel Pey 
Cardona, 1948

 És també un cas individual d’una alta qualificació poètica 
dels seus treballs audiovisuals, edicions i produccions en su-
port fotogràfic. Autor de llibres d’artista com Blind Machine 
(1973), Red Movie (1976), Tenebrae (1983) o A speed of death 
(1995). Les seves fotografies parteixen de polaroids o d’imat-
ges trobades o pròpies que fragmentava i recomposava. Moltes 
de les seves fotografies s’han distribuït en el suport de llibres 
d’artista i són properes als mecanismes de difusió de la poesia 
experimental.

Marcel Pey
Llibre d’artista Murder Mistery (1980)
Dimensions: 23,15 x 15,5 cm
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J.M. Calleja
Mataró, 1952

 Té una trajectòria com a poeta visual consolidada plena 
d’exposicions, llibres editats de distribució comercial, i, fins 
i tot, de revisions de la poesia visual catalana d’abans i d’ara. 
Vindria a ser un activista de la disciplina reconegut per la seva 
capacitat reivindicativa. L’obra poeticovisual de J.M. Calle-
ja intenta que els elements que composen el poema tinguin 
sempre una lectura que els encaixi. On aparentment apareixen 
figures o lletres hi ha sempre una voluntat molt mesurada que 
la seva lectura sigui sempre molt premeditada. No hi ha res 
al servei exclusiu de l’estètica, ben al contrari, hi ha segones 
i terceres lectures on descobreixes un element important que 
cal descobrir.
 Entre les publicacions dedicades a la difusió de la poesia 
experimental cal parlar també de Neón de Suro, editada a Pal-
ma de Mallorca pels germans Andreu i Esteve Terrades entre 
1975 i 1982. Amb ells col·laboraven altres artistes com ara 
Tomeu Cabot, Sara Gibert, Joan Palou, Miquel Barceló, Javier 
Mariscal o Toni Catany. La seva distribució marginal i el seu 
caràcter poètic fa que calgui referir-se a la revista com una 
plataforma experimental de la poesia. Al número de setembre 
de 1978, Toni Catany hi col·labora amb imatges fotogràfiques. 
Donada la rellevància de l’autor i la seva col·laboració en 
aquest projecte, fa que tinguem present la seva aportació com 
una experiència poeticovisual.

J.M. Calleja
Del poema Poètica que pertany al llibre Arxipièlag, 2011 
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Xavier Canals
Sabadell, 1951

 És una autoritat reconeguda en l’estudi de la poesia visual 
a Catalunya. Comissari de les exposicions més antològiques 
de la disciplina, autor d’estudis i textos i organitzador de les 
jornades més consensuades sobre el tema. Historiador de l’art i 
a la vegada artista, llicenciat en belles arts, és, també, un poeta 
visual singular. Actualment, és professor a la Llotja de Bar-
celona de teoria de la imatge. Quan dic «poeta singular» faig 
esment a la concentració de teoria, pràctica que incorpora en 
els seus treballs poeticovisuals. Ara, per exemple, està centrat 
en el concepte de l’antilogia, a partir d’imatges que puguin dir 
una cosa i la contrària a la vegada. Una lletra A vista en una 
determinada perspectiva o amb una manipulació sensible, por 
esdevenir una Z. 
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Gustavo Vega
El Bierzo, Lleó, 1951

 Poeta visual i estudiós de la disciplina, és autor d’ una tesi 
doctoral sobre Poètiques de creació visual a Espanya 1970-
1995. Autor prolífic i dinamitzador  és investigador, conferen-
ciant, docent i comissari i promotor de projectes actius sobre 
la disciplina. Compta amb una considerable edició de llibres 
i d’exposicions individuals i col·lectives. És autor de poemes 
grafoplàstics, caligramàtcis, ideogràfics, lletristes i concrets 
i d’ una basta producció de “FOTOPOEMES”, que inclouen 
imatges fotogràfiques o fotocomposicions infogràfiques on in-
corpora elements gràfics i plàstics o lletristes  i caligramàtics. 

Gustavo Vega
Homo Hóminis
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Julián Alonso
Palencia, 1955

 Poeta visual ha publicat obres com República de los sue-
ños (1991), i quaderns de poesía visual com “Collage poemas” 
(1993), Disolución (1994), Diez poemas banales (1997), Ver-
sos con dioptrias ( 2006),  i aplega la seva obra poética a ex-
cepció de la fotográfica al CD-Rom Golpes de Viento. Acaba 
de publicaar diversos llibres de fotografia i poesia visual:

http://perso.orange.es/juferal38
http://forcalcultura.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/julian_alonso

Julián Alonso
Almacén de tiempo
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Josep Vallribera
Eivissa, 1977
Foto i tinta xinesa
12,5 x 18 cm

Josep Vallribera 
Juneda, 1937

  Aquest artista es caracteritza per una inquietud i un acti-
visme que el fan anar i venir per la geografia europea, amb la 
mateixa diversitat que s’implica amb les disciplines creatives. 
Diríem que és un pintor i a la vegada un poeta, un accionista 
i un instal·lador, un escultor i un fotògraf, un autor de llibres 
de bibliòfil i un pensador dialogant. Ha donat prova de totes 
aquestes adscripcions a través d’exposicions, la que més bé 
defineix el seu caràcter és la de «poeta», i, en definitiva, «poeta 
visual». Com a tal, ha estat considerat darrerament en mostres 
que han sondejat l’escena catalana. Ha incorporat directament 
la paraula escrita, com si fos dibuix o grafisme, a molts dels 
seus quadres.

Josep Vallribera
Tu, ells, jo. Escòcia, 2000
Televisió i tinta xinesa
12,5 x 18 cm
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David Ymbernon 
Igualada, 1972

 Cada exposició nova de David Ymbernon, cada acció, ens 
dóna a conèixer un perfil nou de Latung La La, un món propi, 
imaginat, de fets i escenes embolcallades per l’aspecte més 
distintiu de l’artista: el color, el color «taronja» que perfila 
i identifica tot el que fa. Aquesta identitat cromàtica marca, 
d’entrada, el rerefons lúdic i poètic que proposa: una justa me-
sura de les arts visuals, la poesia i la representació (la narració 
i el teatre). Sota la proposició cromàtica l’artista assaja aplegar 
els valors més purs de l’encontre de l’acció, l’espai i el temps, 
com si en realitat les seves exposicions fossin una experièn-
cia d’anar i venir de la pintura al teatre, a l’acció, o si el que 
s’exposa fos el rastre d’una acció representada, o els moments 
de quelcom que ha passat o ha de passar. Identificar-se amb 
un color és en si mateix una acció conceptualment clara. Yves 
Klein ho va fer amb el blau i ha passat a la història del segle 
XX. 
 Ymbernon fa el mateix i en realitat demostra la ironia de la 
decisió, culta, però a la vegada desmantelladora del mite de 
l’avantguarda. El seu taronja no és pintat, sinó descontextua-
litzat o propi dels objectes que descontextualitza, i agermana 
el taronja de les joguines, de les bombones de butà, dels pro-
ductes de plàstic que omplen els mercats, de les fruites... i el 
destria, com va fer Duchamp, i el resitua al seu albir per crear 
aquest món imaginari de Latung La La. Fins i tot ens carto-
grafia els paisatges d’aquest escenari oníric, amb retalls del 
que passa. L’espectador interacciona en aquests espais creats, 
s’insereix com un objecte més i té la temptació d’agafar els 
objectes i sumar-s’hi.
 Molts poetes visuals han inclòs la imatge fotogràfica com 
una manera més d’expressar les seves inquietuds creatives, 
com és el cas deJ.H. Casellas, Antonio Orihuela, Víctor López, 
Roberto Farona, Ismael Velazquez o José Luis Garcia.
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Agustín Calvo Galán
Barcelona, 1968

 Poeta multidisciplinar, forma part del col·lectiu Labcrom di 
Sol, que promou publicacions i homenatges a poetes visuals 
com Guillem Viladot o Felipe Boso. L’ any 2006 va presentar a 
“La Vaqueria”, Tarragona, la mostra de “Fotopoemes, poemes 
visuals en format fotogràfic”, i l’ any 2.010 “Fotopoemes” a 
Portbou, Girona. En aquestes obres poètiques la imatge foto-
gràfica és a la gènesi en el concepte i la forma.

Agustín Calvo Galán
Música
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César Reglero
Barcelona, 1948

 Activista de la poesia visual, dirigeix i gestiona des del 1998 
el Museu de Mail Art i Poesia Visual de Tarragona i dirigeix 
la publicació electrònica de mail art i poesia visual Boek861 
(http://boek861.com), on es fa difusió dels esdeveniments re-
cents de la poesia i els poetes visuals.

César Reglero
Sèrie: Apropiacionista
Obra: El fin del imperio
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Javier Sáez Medrano
Baracaldo

Javier Sáez
Arte

 Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Leiola del 
Pais Basc, especialitat d’ audiovisuals i disseny. Realitza estu-
dis de disseny gràfic, serigrafia i fotografia.
   Ha participat en projectes com Ibilaldia, 1990. Zois Ande La-
rre, 1991. Bla,Blart, 1992. Super Foto Práctica, 1996-2000. 
Retratos, 1999.Exposició Cibachrome. Individual a La Cara-
ba, Taller de  intentos culturales. Encuentro de poesía visual 
en Euskadi,  Addaya Centre d´Art, 2004, Alaró, Palma de Ma-
llorca. Antología de la poesía Visual. Víctor Pozanco. 2005. 
Poesía Visual – Medrano -. Víctor Pozanco.2006.
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Edu Barbero
Sabiñán (Zaragoza), 1961

 Editor del blog de poesia visual, mail art i art experimental 
BOEK VISUAL (boek861.blog.com.es) El 2011 publicà el lli-
bre Edu Barbero, poemas visuales 2005-2010.

 La seva obra es pot veure a la xarxa a:
edubarbero.blog.com.es
http://www.flickr.com/photos/poemasparalosojos

Edu Barbero
El sentido de la vida
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Chema Madoz
Madrid, 1958

Manuel Vilariño
A Coruña, 1952

 És el cas més emblemàtic de la relació entre fotografia i 
poesia visual. Va formar-se en estudis d’història de l’art a la 
Universidad Complutense de Madrid i de fotografia al Centro 
de Enseñanza de la Imagen i d’ençà de 1990 va començar a 
fotografiar objectes descontextualitzats. L’any 2000 va rebre 
el Premio Nacional de Fotografía d’Espanya, i la seva tra-
jectòria s’ha desenvolupat en el territori de la fotografia. Les 
obres que exposa i reprodueix als seus llibres són clarament 
«fotografies», però els poetes visuals el consideren un dels 
seus pel fet d’anar més lluny de la imatge i proposar sempre 
encontres poètics que tenen més a veure amb els codis lingüís-
tics que amb la representació estricta d’objectes que ell crea al 
seu taller. La tradició d’aquests objectes s’insereix de ple en el 
surrealisme i el seu món és proper al de Joan Brossa, tot i que 
cal recordar que Brossa no va sentir-se atret per la fotografia 
i sí pel cinema, com ja hem comentat. El gran ressò assolit 
per Chema Madoz fa que fàcilment trobem la seva obra com 
l’exemple més rellevant de l’encontre entre fotografia i poesia 
visual a Espanya.

L’obtenció del Premi Nacional de Fotografia que atorga el  
Ministeri de Cultura l’ any 2007 va suposar el reconeixement 
públic de l’ autor, fotògraf i poeta que treballa amb suport foto-
gràfic, però amb una evident sensibilitat poètica i visual.
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Perejaume
Sant Pol de Mar, 1957

 Tres arbres: tres fotografies de gran format d’una alzina en-
joiada, una pomera sota la qual instruments de percussió espe-
ren la caiguda sonora del fruit, i un tercer arbre sense escorça 
amb uns nois enfilats a les branques que subjecten palmes de 
Pasqua. La natura, veiem, té a veure amb tot això i amb la re-
cerca de l’artista de fer parlar el paisatge com anunciava Coro-
minas, el lingüista. La cultura hauria de tornar a la natura allò 
que li ha pres... els temes que la pintura ha tractat, la toponímia 
i la literatura escrita. Com si aquest donar-se del paisatge fos 
una parla, un alè exhalat pel paisatge, una boca i un dir o dir-
se. La natura és així l’origen i la finalitat, tot constituint un 
llenguatge que va i ve pels camins de l’art, però en un escenari 
on aquest ret vassallatge. L’art només té sentit si no s’allunya 
d’aquest origen, d’aquest discurs. Tot allò que no sigui així 
acaba sent un artifici que gira i gira per l’espai, innecessària-
ment quadres. El paisatge acabarà engolint la cultura. Ja no es 
tracta de veure el món com un quadre, sinó que la natura ha 
esdevingut una cosmogonia que pinta. Ara, el quadre és tot 
d’una l’exterior. Perejaume veu uns rocs i esdevenen escultu-
res, uns cims de muntanyes nevades i ell hi veu llapis, escorces 
que generen cadenes de muntanyes. Ja no es tracta d’observar 
l’esquena de la realitat, sinó plantejar que l’artista és la natura 
i la presenta contrariada, reclamant als artistes, amb ell mateix, 
que li retornin tot el que han xuclat de la seva bellesa. La natu-
ra reclama la seva autoria i als paisatgistes els diu que prou de 
tant pintar-la i copiar-la. Aquest reclam expressat per l’artista 
esdevé una font que brolla amb enginy, il·limitada en la seva 
lucidesa, i que provoca un raig de creativitat desbordant en la 
seva producció, prudent sempre de no sumar-se a l’estol dels 
pleinairistes.
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Ouka Leele
Madrid, 1957

 Ha manifestat que entén la fotografia com a «poesia vi-
sual», com una forma de parlar sense fer servir les paraules. 
«Crec –diu– que vaig començar fent poesia visual, però poc a 
poc me’n vaig adonar que m’agradava explicar històries.» A 
més de poeta discursiva (ha publicat llibres de poesia com ara 
Poesia en carne viva o Este libro arde entre mis manos, 2009 
[Huerga & Fierro]), les seves fotografies recreen un món ima-
ginari que esdevé poètic i escenogràfic.



64 65

Jaume Plensa
Barcelona, 1955

 L’escultor ha tingut de sempre una forta inspiració en el llen-
guatge dels poetes i ha fet seves moltes de les aspiracions dels 
escriptors. També ha integrat la imatge fotogràfica en diversos 
projectes que permeten la seva inclusió en aquesta perspecti-
va. En algunes de les seves sèries de gravats fa servir fotogra-
vats o collages fotogràfics com a Cal·ligrafies de 1994, Eyes 
de 1998, Love of Home de 2002 o Verdi de 2008. El projecte 
més remarcable és sens dubte Crown Foutain inaugurat l’any 
2004 al Millennium Park de Chicago, amb dues torres de 16 
metres d’alçada, confrontades, on a través d’unes pantalles de 
leds apareixen, amb una cadència regulada, 300 rostres i s’ha 
anat ampliant a voluntat el nombre dels quals fins arribar a un 
miler de ciutadans. Les grans dimensions d’aquestes imatges 
fotogràfiques signifiquen un punt àlgid de la incorporació de la 
fotografia a l’escultura monumental.
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Víctor Vilamajó
De la sèrie Taxonomia d’objectes indisciplinats, 2011

Víctor Vilamajó
Lleida, 1974

 El projecte Taxonomia d’objectes indisciplinats d’aquest fotò-
graf és una classificació aparentment real i científica d’escenes poè-
ticament visuals, entra de ple en el concepte de fotografia i poesia 
visual. L’artista va formar-se com a fotògraf a l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya de Barcelona entre els anys 2005 i 2008. 
Prèviament havia seguit uns cursos a Londres i posteriorment va 
participar a tallers amb autors com ara Manel Esclusa, i al Festival 
Emergent amb Susan Meiselas i Joan Fontcuberta. Abans d’aques-
ta sèrie, havia realitzat projectes com Natures on barrejava imatges 
de plantes amb fons de paisatges postindustrials que unificava di-
gitalment, Andròmines i La societat anònima, aquesta darrera amb 
imatges de Londres.
 El projecte actual s’insereix de ple en una aproximació a la poe-
sia visual sota l’òptica fotogràfica, en el camí d’altres fotògrafs 
com ara Chema Madoz. Hi apareixen uns objectes que pel fet de 
ser fotografiats semblen reals, tot i que hi ha un misteri que l’espec-
tador desvetlla o qüestiona. Les fotografies són totes en blanc i ne-
gre, monocromia que aporta una opció molt més conceptual. Cada 
imatge descriu encontres inversemblants... objectes que suren per 
l’espai, nombres i lletres que es relacionen amb objectes, com abe-
cedaris semàntics que proposen codis surreals de lectura... Fruites, 
fils, ous, plats, daus, cafeteres i tasses, a la manera de l’onirisme 
literari, incomprensibles des d’una visió racional, plens de misteri i 
acotats per una línia horitzontal que separa un espai horitzontal del 
vertical, com si fossin realment objectes disposats damunt d’una 
taula, o en un terra al costat d’una paret. L’aparença esdevé real i 
el fet que siguin fotografies ajuda que pensem en una escenografia 
construïda, tot i que si l’origen és fotogràfic, el discurs és de pura 
poesia visual, pura obertura de lectura d’uns objectes que reco-
neixem però que adopten una «indisciplina» pel context nou on es 
disposen i la funció renovada i descontextualitzada que generen.
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