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Segimon Serra-
llonga va publicar
a Reduccions un
poema dedicat a
Perejaume en
què comentava
l’ús que feia el

pintor i poeta de l’adjectiu suberós
referint-se al suro. Penso què no es-
criuria ara davant les successives i
fecundes creacions de l’artista. En-
tre els catalans neouniversals hi tro-
bem enamorats de la pilota, creatius
de la cassola i violistes barbuts. I
com és que no n’hi ha cap, en aquest
Olimp d’excel·lència, dels que tre-
ballen, il·luminats, a l’obrador de la
llengua? Per ventura no és el que
ens identifica… més? Potser perquè
els poetes necessiten temps per ser
assaborits i viscuts. El que es deia de
Primera història d’Esther, que si una
hecatombe destruís tot vestigi de
cultura catalana excepte aquesta
obra, hom podria reconstruir, a par-
tir d’ella, tota la llengua, podria apli-
car-se, en certa manera, a la que lle-
gim aquí, com si en toquéssim l’es-
corça, per dir-ho en clau perejàumi-
ca. Ricard Torrents, un dels primers
exegetes de la seva obra, ja s’ha ado-
nat de la magnitud del projecte. Pe-
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PERFIL rejaume, iniciat com a pintor, havia
prefigurat en imatges oníriques fi-
xades en quadres tota aquesta poè-
tica visionària, aquest sistema dinà-
mic de generació que se sustenta en
una potència triple: de pensament,
d’imatge i de llenguatge. Pagèsiques
ve a engrossir la correntia cabalosa
de l’escriptura de Perejaume, un
doll que ha anat d’ull de deu a tor-
rentada i que ara ja és riu de jaç fon-
do i ample.

Igual que el seu mestre Brossa,
Perejaume ha desdibuixat els límits
de les arts per amalgamar-les en
nom de la poesia, justament ano-
menant, nominant, fent mons de
noms i verbs i de totes les parts de
l’oració. Oració onomàstica de “mi-
co gramàtic”, la seva, on se celebra
la terra vista des de l’home, a un
pam o a l’infinit, tot és abraçat per
un igual, però per parts, en seg-
ments ben delineats.

La intuïció unitiva i el lligam di-
alògic home-natura de Perejaume
ja és, programàticament, en el pri-
mer escrit, Les alticimacions: “Feu
la terra abrandar-se amb el cant o
amb la feina” i “aquell sobregruix
d’aguaits, de terrisseria i de veu afo-
restada que la facultat humana

d’abrivar genera”. Llibre compen-
diós, de lectura amena. Com una
vall és amena, és a dir, plaent, i exu-
berant, com ho poden ser les fonda-
lades del Montnegre, sobreïxent de
coses de tota mida. Tot passa pel fil-
tre d’una llengua tocada per la vare-
ta del mag: detalls microscòpics i
generalitats macrocòsmiques. No
hi ha aquí prou espai per esplaiar-
se minuciosament i cabalment en
tots els punts i fils i randes que cal
desembullar si parem l’orella al dis-
curs poètic i assagístic de Perejau-
me. El camí és llarg i profús, bíblic,
en el sentit que fa un llibre de lli-
bres. És una bíblia pagèsica on ani-
rem a buscar-hi de tot, i tot ho tro-
barem: “La terra que és el pare. / I
un arbre que m’aombra, vagi on va-
gi. / I el meu davant florit. / I els ulls
que contemplen, admirats, / la ter-
ra que ha de destruir-los”.

No ha arribat encara el nou Co-
romines que hagi de recaptar i dis-
seccionar el devessall de mots i ne-
ologismes que posa en moviment
Perejaume, i potser tardarà segles
encara a aparèixer, perquè aquí el
català viu gloriosament, en una de-
miúrgica a voltes delirant, però
d’una coherència esborronadora.
L’abundància de recursos abassega,
però l’idioma acaba per imposar-se:
hi ha tanta diversitat com la que
trobem als boscos. Excavar en la
llengua és com fer-ho en la terra,
trobant-hi tresors, despulles, llot o
perles: posar en circuit vinculant,
en energia fetilladora, espiritual,
les propietats transfiguradores que
hi són descrites. L’obra té alguna
cosa de summa. Però no ens propo-
sa el bruixot, aquest recol·lector de
les esmes de l’espai natural, una no-
va religió, sinó la de sempre, l’an-
cestral, aquella que ens reconeix
com una sola cosa amb la Terra. Hi
ha una ètica, i també una mística,
“la fondària en l’alçària, la monjo-
ia en el llim”, perquè és en l’home
que hi podem trobar “la cega incan-
descència del planeta”.✒
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Les editorials del país fa molts
anys que porten a terme un
esforç considerable per po-

sar a disposició del públic obres
traduïdes al català. Quan vas a
l’estranger i ho expliques, sovint
et demanen per què, si tothom sap
castellà i el castellà és una llengua
potentíssima, que ho tradueix gai-
rebé tot. Doncs la raó és evident: hi
ha negoci. Si no n’hi hagués, no es
faria, ras i curt. També, és cert, hi
ha el component nacional, és a dir,

d’Acantilado i Impedimenta. Que
vendrien 2.000 llibres? No està
malament.

Augiéras és un autor bo. Molt
bo, que té dos llibres traduïts al
castellà des de fa més o menys una
dècada. Le voyage des morts és un
volum espectacular, una mena d’A
la carretera, de Jack Kerouac, per
a adults. En lloc de viatjar pels Es-
tats Units, el protagonista de la no-
vel·la viatja pel nord d’Àfrica... Una
altra oportunitat perduda?✒

crear tradició: quan es tradueix un
autor anglès, romanès, rus o ale-
many, passa directament a l’inte-
rior dels parlants i dels creadors.

Sovint, tanmateix, els editors,
grans, mitjans i petits, sembla que
ignorin certs mecanismes del
mercat. I allò d’oferir coses inte-
ressants als lectors. Els últims di-
es, per exemple, s’ha parlat, fins
i tot a la tele, d’un autor francès
gairebé ignot al seu país, François
Augiéras, gràcies a la Concha d’Or

de Sant Sebastià de Los pasos do-
bles. Fa anys que Miquel Barceló i
Isaki Lacuesta en parlen, del pro-
jecte i del film. I cap editor cata-
là ha mirat de saber qui era aquest
Augiéras ni si valia la pena editar-
lo perquè els 15.000 catalans que
vegin el film tinguin un llibre seu
a disposició. No farien cap bestse-
ller, però segur que aconseguirien
atraure un grapat de lectors,
d’aquests que van al Macba, al
Lliure o llegeixen les edicions
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