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molt ben documentat, una crònica 
del trajecte i alhora un poema en 
prosa, esquitxat de frases que irra-
dien l’univers que l’autor ha anat 
disseminant en llibres com Obreda 
(Edicions 62, 2003), L’obra i la por 
(Galàxia Gutenberg, 2007) i Mare-
perlers i ovaladors (MNAC, 2014). 
“Hi havia tres narratives: la del ca-
mí, la del text i la mariana, una imat-
ge semànticament tan rica que no 
s’acaba mai, diguis el que diguis ella 
ho encaixa –apunta Perejaume–. La 
marededeu és anterior i posterior a 
les paraules que li llancis: les abra-
ça, les tomba i les gira. Probable-
ment és la figura mitològica més ge-
nerosa que tenim a Occident. És la 
feminitat, la mare, la criança, el 
lloc... És alhora una figura distant 
del món natural, perquè hi ha 
aquest element catòlic de la virgini-
tat i de l’enfrontament amb Eva, pe-
rò alhora, com que rescata contin-
guts molt ancestrals de la divinitat-
mare, és una figura que està encas-
tada en aquest món natural”. 

Perejaume recorda al llibre que 
des del segle XI fins al XIX les ma-
rededeus es van anar “clavant com 
agulles en un mapa” fins que en va 
quedar la geografia “ben travessada 
i cosida”. A Jardín de María, plan-
tado en el Principado de Cataluña, 
del 1657, el pare Narcís Camós va 
descriure tots els santuaris marians 
del país, que va anar visitant des del 
1651. “En va identificar 1.033 –diu–. 
Fent descripcions molt detallades 
de les devocions marianes t’acaba 
donant una imatge impressionant 
sobre la fragilitat dels materials. De 
tot el que ell constata en queda pot-
ser un 10%. El món és fràgil com 

Perejaume apareix a pla-
ça Universitat amb dues 
obres embolicades que 
acaba de recollir del 
Macba. Es deixa fer unes 

quantes fotos amagat rere un arbre 
mentre alguns vianants l’observen 
amb curiositat. “Som un país ple de 
llavors; el problema és que no les 
acabem de deixar brotar mai”, dirà 
a l’entrada de la Facultat de Lletres 
després d’una hora de conversa. 
Tot i que no li agrada “l’escenogra-
fia” de les entrevistes, accedeix a 
parlar del seu nou llibre, Treure una 
marededéu a ballar (Galàxia Guten-
berg, 2018), en un racó del jardí uni-
versitari, protegit per l’ombra d’un 
teix que de tant en tant deixa cau-
re alguna de les seves fulles, potser 
per saludar-lo. 

“He sortit d’excursió amb obres 
en diverses ocasions amb l’objectiu 
d’agafar el món sencer com a sala 
d’exposicions –explica–. Caminar 
genera formes de dibuix o de narra-
ció. Pel simple fet de traslladar-te 
ordenes coses molt heterogènies, 
tot i que passen successivament. 
Caminar convida a la comprensió, 
i si hi afegeixes una obra té un punt 
il·luminador”. La primera vegada 
que Perejaume va emprendre una 
acció d’aquestes característiques va 
ser el 1991. “Durant un curs a l’esco-
la Eina vam anar amb els estudiants 
fins al planell d’Uja. Quan vam ser 
allà al capdamunt ells encara no sa-
bien de què aniria aquella classe. 
Per què havíem fet la caminada? A 
la motxilla hi duia un Miró original 
del 1927, una peça molt bonica, el 
vaig treure i el vam deixar allà dalt 
una estona”. Aquell curtcircuit en-

!!!! Jordi Nopca

L’any 2010 Perejaume va sortir del MNAC amb 
una marededeu del segle XIII i va emprendre  
un viatge a peu que va durar onze dies. De 
l’experiència n’ha tret un assaig que alhora és 
una crònica i un majestuós poema en prosa 

tre natura i art podia recordar expe-
riments del Perejaume d’aquells 
anys, com ara el Postaler, tot i que 
buscava l’efecte invers. “Al Pirineu 
s’hi ha anat sovint a treure’n obra 
–comenta–. Allà dalt, el quadre de 
Miró quedava descol·locat, i el lloc 
també: la trobada era molt fèrtil. 
Aquell Miró, a l’esquena, tenia tot 
d’etiquetes enganxades dels llocs 
del món per on havia passat. Era bo-
nic veure el valor nou d’aquella 
obra, que no era econòmic”. 

Molts anys després, el 2007, Pe-
rejaume va recórrer una cinquante-
na de quilòmetres des de la Facultad 
de Bellas Artes de Madrid amb tres 
dibuixos del segle XVIII on hi havia 
l’estudi d’un peu. “Caminar i escriu-
re s’assemblen –assegurava lla-
vors–. Ara ja no sé si és el text que 
il·lustra el camí fet o bé el camí fet 
que il·lustra aquestes paraules”. En-
cara més endavant, el 27 de juny del 
2010, va sortir del MNAC amb una 
marededeu del segle XIII. La talla 
estava protegida “per dues capes de 
tissú, una de neoprè, una altra de 
paper de bombolles i un darrer em-
bolcall impermeable”. La marede-
deu havia pres “l’aspecte d’una lar-
va”, i va acompanyar l’artista i es-
criptor durant els onze dies de peri-
ple caminat, que va passar, entre 
altres llocs, per la Llagosta, Caldes 
de Montbui, Vic, Navàs, Cardona, 
Solsona, el Bruc, Collbató, Marto-
rell i l’Hospitalet, fins a tornar al 
museu d’on havia estat treta. 

Una figura semànticament rica 
L’aventura ha acabat donant un 
magnífic fruit escrit, Treure una 
marededéu a ballar, que és un assaig 
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una mala cosa, tot muda i es po-
dreix i grana”. 

“En una marededeu hi ha enter-
rada molta vida humana, generaci-
ons de creença, il·lusió i esperança 
–explica–. Encara que l’espècie hu-
mana faci grans canvis hem estat ca-
paços de crear i arrossegar tots 
aquests símbols, que perviuran, 
perquè són més potents que nosal-
tres”. Les marededeus trobades 
s’associen al lloc on van ser desco-
bertes i el defineixen, donant-li un 
significat que dispara aquell espai 
cap a una dimensió transcendent. 
“Tal com diem d’algú que té fusta 
d’escriptor o d’atleta, els arbres te-
nen fusta de marededeu; sobretot 
les pomeres”, adverteix Perejaume: 

ha estat creença que algunes 
d’aquestes figures marianes naixi-
en directament de la fusta que les 
constituïa. Aquestes marededeus 
multiplicaven el pes quan eren al 
lloc correcte perquè ningú gosés em-
portar-se-les, cosa que ha estat in-
evitable, com es pot comprovar en 
museus com el Frederic Marès o 
l’Episcopal de Vic. “Tal com estaven 
disposades al Marès a la dècada dels 
90, les marededeus eren una extra-
ordinària elegia a la pèrdua dels 
noms de lloc que elles menaven i fe-
ien créixer –diu–. La compravenda 
de les talles les girar com un mitjó, 
perquè perdien el seu espai i alho-

“Soc la gana i la sacie-
tat, / i a la vegada soc 
les fulles i les flors / i, 
com elles, soc només 
goig, i tremolo”. Així 

sona la veu fina, serena i enlluernado-
ra de Mary Oliver (Maple Heights, 
1935) en la meravellosa traducció de 
Corina Oproae. Ocell roig acaba 
d’aparèixer a la col·lecció Cadup de 
Godall, que des del 2014 ha combinat 
la publicació d’autors catalans (entre 
els quals hi ha M. Dolors Coll Magrí, 
Jordi Mas, Roger Vilà Padró i Laura 
López Granell) amb traduccions, cas 
del Mark Strand versionat per Joan 
Todó, el gallec Gonzalo Hermo, inter-
pretat per un altre poeta, Adrià Targa, 
i el recull de poesia epigràfica llati-
na de Mònica Miró Vinaixa. 

Oproae acaba de publicar 
nou llibre de poemes, Inter-
mitencias (Sabina, 2018), i 
en paral·lel a la seva feina 
de creació ha anat tradu-
int autors romanesos –és 
el país on va néixer– com 
ara Marin Sorescu, Lucian 
Blaga, Ana Blandiana i Pic 
Adrian. “Vaig descobrir Ma-
ry Oliver el 2014, durant una 
estada a Cape Cod a casa d’uns 
amics –recorda–. Als Estats Units, 
Oliver va començar a ser molt cone-
guda a partir d’American primitive, 
que va guanyar el Pulitzer l’any 
1984”. És comprensible que Oproae 
arribés tard a la poeta: tot i la reper-
cussió de l’autora al seu país, ha es-
tat molt poc traduïda. En castellà 
només n’han sortit dos llibres a l’edi-
torial Valparaíso –el 2015 i el 2016– 
i en català era encara inèdita.  

“Quan Godall es va interessar per 
publicar-lo vaig haver d’escriure-li 
una carta a mà explicant-li per quins 
motius la volia traduir –explica–. Em 
va contestar que ho podia fer: va ser 
una alegria immensa”. Entre els tí-

tols que va comprar a Cape Cod, els 
dos que més la van impressionar van 
ser Our world –amb textos i fotogra-
fies de Molly Malone Cook, parella 
d’Oliver, que havia mort el 2005– i 
Red bird (Ocell roig), publicat en an-
glès el 2008. “El poema sobre l’ocell 
roig és una metàfora sobre el fet d’es-
criure –diu–. Totes les coses passen, 
però el desig d’escriure un poema re-
torna. Aquesta ha estat una de les 
constants de la vida de Mary Oliver: 
per molt que hagi patit sempre acaba 
mirant cap a la banda optimista”.  

A Invitació recorda que val la pena 
“tan sols estar viu / aquest matí fresc 
/ en aquest món romput” a partir 
d’una pausa “per sentir les caderneres 

/ que s’ajunten / al camp ple de 
cards”. A De vegades, poema di-

vidit en set parts, Oliver dona 
una recepta per viure: “Para 
atenció. / Meravella’t. / Di-
gues-ho”. “El primer pas és 
aconseguir que allò que ob-
serves reverberi a dins teu 
–explica la traductora–. Si 

el que veus t’arriba a mera-
vellar es pot convertir en po-

esia. Per a un poeta, l’acte de 
dir és l’escriptura, però també la 

transmissió del missatge a través 
de la lectura en veu alta”. Oproae con-
sidera que els versos de Mary Oliver 
“són una via d’espiritualitat”: escriu 
per “crear una pauta vital, anant més 
enllà del valor estètic i situant-se en 
l’ontològic”. Al llibre, les passejades 
de l’autora pels boscos i l’observació 
de guineus, martinets, colibrins i 
molts altres animals –però també els 
arbres, les fruites i els rius– són la por-
ta per accedir a la seva interioritat i 
treure’n reflexions de primera mag-
nitud. “No diu coses supèrflues, però 
ho fa amb una gran simplicitat que és 
alhora profunda –explica–. La seva 
poesia és un microscopi per parlar-te 
del que és essencial en la vida”.!

Mary Oliver, la poeta que a través 
de la natura arriba a l’esperit

OCELL ROIG 
MARY OLIVER 
GODALL EDICIONS 
TRADUCCIÓ DE 
CORINA OPROAE 
176 PÀG. / 18 !

ra se les datava, quan la seva raó de 
ser era la intemporalitat”. 

Equipat amb una talla del fons 
del Museu Joan Abelló de la qual no 
hi ha cap documentació sobre la 
procedència, Perejaume va caminar 
amb aquella marededeu buscant si, 
en algun punt del camí, els 3,190 
quilos creixien desmesuradament. 
Treure una marededéu a ballar tam-
bé és “una celebració del pes”: “Nos-
altres pesem en un punt concret del 
món –continua–. Un arbre està 
ferm en un punt, s’apuntala i es no-
dreix a partir d’aquell punt, i alhora, 
en tant que planta llenyosa, mira 
d’estendre els caps de brot tan lluny 
com pot. L’altre extrem seria el vol, 
entès no només com el de les aus, si-
nó com el de la llum o l’aire. En un 
punt intermedi, com una mena de 
balança posada entre el que fa un ar-
bre i el que fa l’aire, hi ha l’acció de 
caminar. Una acció que consisteix a 
pesar i passar, pesar i passar, pesar 
i passar, de manera que el valor del 
pes i el de la passa siguin equivalents 
del tot”. Així, l’obra i el camí, per a 
Perejaume, són un procés indestri-
able, que il·lumina i s’extravia, que 
fascina i alhora es repeteix. No hi ha 
respostes definitives, però durant el 
trajecte apareixen meravelles com 
aquesta: “Animar paraules. Animar 
figures que, d’entrada, se’ns presen-
ten immòbils. Prestar-los vida nos-
tra. Una criatura de fusta. Penso en 
les nines dels infants i en els déus 
dels adults. Penso també en els ge-
gants: aquestes baluernes que són 
transportades per un home que se 
situa en el seu interior i el fa cami-
nar. Si em posava dins la talla! Si 
m’hi podia posar!”!

“CAMINAR CONVIDA A LA 
COMPRENSIÓ, I SI HI 
AFEGEIXES UNA OBRA TÉ 
UN PUNT IL·LUMINADOR”

Guanyadora del Pulitzer i del National Book Award, la 
nord-americana acaba de ser traduïda al català amb ‘Ocell roig’
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