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a poesia pot atra-
par amb una força inusitada i
trencar en uns segons el vell tò-
pic que és un gènere adreçat no-
més aminories. L’obra deGusta-
voVega (Villaverdede los Cestos,
1948) n’és una mostra, amb els
seus cal·ligrames, acròstics, poe-
mes lletristes i els quedenomina
haikus visuals, poemes grafo-
plàstics, minimomaximalistes i,
fins i tot, comestibles.

Aquest creador lleonès del
Bierzo, a qui handedicat el carrer
on vanéixer, està establert aBar-
celona des de fa més de trenta
anys, ciutat on ha desenvolupat
el conjuntmés important de seva
obra. Vegamira de “parlar d’allò
que no es pot parlar”, la poesia,
amb la seva metafòrica poètica
visual que, alhora, és “inexplica-
ble i vivencial”.

Té poques obres venudes, ex-
ceptuant gravats, serigrafies i
d’altres múltiples, pel fet de no
voler disgregar l’obra. “Vull que
el conjunt de lamevaobra es pu-
gui veure comunaunitat”, afirma
amb la seguretat de qui sap que
el seu desig serà una realitat.

Elmillor del seuprolífic treball,
no prou conegut pel gran
públic, es pot descobrir ara
al seu llibre-catàleg PoÉti-
casVisuales, editat per l’Ins-
titut LleonèsdeCulturade la
Diputació de Lleó ambmo-
tiu de l’exposició retrospec-
tiva dels seus últims 30 anys
que es va poder veure en fa
dos a la ciutat deLleó. Aques-
ta primavera, després de fer-
ho el març passat a València,
es presentarà a Barcelona, on
ja es troba amoltes llibreries.

Orígens rupestres
“La poesia visual no és un in-
vent actual”, afirma. Va comen-
çar amb les pintures rupestres i,
fins i tot abans, quan l’homepri-
mitiu vamanifestar el seu jopro-
fund ambgestos visuals i grafis-
mes. Va continuar ambelDisc de
Festos, a Creta, i a Alexandria, on
trobem els primers cal·ligrames,
poemes figurats o carmina figu-
rata, que passaren després a

Filòsof, filòleg,
professor i
poeta. Totes
aquestes
facetes
impregnen
l’obra de
Gustavo Vega,
un creador
que necessita
expressar-se de
manera concisa
i alliberadora.
La poesia visual
l’hi ha permès
assolir-ho els
últims 30 anys
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Dalt a l’esquerra, el cal·ligrama
Imposible (2007), sota,
l’ideogràficCaligrafíadel caos
(2005).Damuntd’aquestes
ratlles, els grafoplàsticsEl tiempo
dentrodel tiempo(1984) i Los
ClarosdelBosque.Homenaje a
María Zambrano (1980)

VirgínaMascaró

Gustavo
Roma i a l’Edat Mitjana, per re-
córrer transformats el Renaixe-
ment, el Barroc i el Segle de les
Llums. Aprimers del segle XIX, la
poesia visual quasi es perd fins
que la textual redescobreix el va-
lor de l’espai ambMallarmé. Pos-
teriorment, “ambApollinaire, els
futuristes defensant la paraula
escrita en llibertat i Magritte ex-
perimentant el poder poètic dels
jocs d’imatges, comença la histò-
riamodernade l’expressió poèti-
co-visual”, recorda Vega, expert
en el tema. Autor de la tesi doc-
toral Poéticas de creación visual
enEspaña 1970-1995, reunidaen
tres voluminosos volums que
preveu transformar en llibres.

“Vaig començar a fer poesia vi-
sual als anys 70 a Barcelonamo-
tivat per la necessitat de trencar
el límits tradicionals de l’expres-
sió poètica, de crear poesia amb
tots els mitjans. Això em va per-
metre fer una poètica que fos
textual i visual al mateix temps”,
explica. Als 70 lapoesia visual era
en general més experimental i
compromesaamb la societat que
la d’ara; realitzada amb una tec-
nologiamés rudimentària, a ve-
gades es treballava amb lletres
transferides (Letraset). L’interès
més general per la poesia visual
no va arribar fins als 90 coinci-
dint amb la irrupció de les noves
tecnologies i després de la divul-
gació de l’exposició deBrossa als
80 a la Fundació Miró i, posteri-
orment, al ReinaSofía deMadrid.

Plàstica i textual
Els anys l’han dut a fer una poe-
siamolt més pictòrica i a experi-
mentarmés amb la plàstica i els
colors intensos, on transfereix
lletres creades amb l’ordinador.
“Lapoesia electrònicam’interes-
sa molt i també les possibilitats
queofereix Internet, i la videopo-
esia”, diu. Gustavo Vega té clar
que d’unamanera o d’una altra,
tota la seva obra no deixa de ser
“un intent d’ordenamentdel caos
de l’existència, de les vivències i
de les idees”. Una visiómolt gre-
ga del món: la certesa de la pro-
cedència caòtica del cosmos.!
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