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Només cal re-
cordar els títols 
d’algunes de les 
seves obres, com 
Oïsme. Una es-
criptura natural 
a partir dels cro-

quis pirinencs de Jacint Verdaguer 
(1998), Mareperlers i ovaladors 
(2014) o Treure una marededéu a 
ballar (2018), per constatar que 
Perejaume és un dels escriptors 
més singulars de la nostra litera-
tura. Al mateix temps que donava 
a conèixer una sòlida obra poètica 
amb els llibres Oli sobre paper 
(1992), Obreda (2003) i Pagèsi-
ques (2011), Perejaume ha anat 
ampliant la seva escriptura sense 
fronteres amb diversos textos i lli-
bres d’assaig ben celebrats com 
Ludwig Jujol (1989), El paisatge és 
rodó (1995) o l’esmentat Oïsme, al 
costat de llibres d’artista com Ole-
oducte (1999) o llibres catàleg com 
l’impactant Mareperlers i ovala-
dors, que reunia les obres i els tex-
tos diversos al voltant de la seva 
gran exposició al MNAC del 2014. 
Així doncs, la pràctica de l’art i la 
pràctica de l’escriptura formen 
una sola unitat en l’obra múltiple 
i diversa de Perejaume, que no 
deixa de sorprendre’ns amb noves 
formes narratives com la que con-
forma el llibre extraordinari i in-
classificable que és Treure una 
marededéu a ballar. 

El cant espès de les fonts

“El text camina, m’esforço a cami-
nar com ell. La meva passa en préstec 
i un text que la mou. Un text tan llarg 
com el camí que em porta, una passa 
i encara una altra i el text cada vega-
da més llarg”, llegim a Treure una ma-
rededéu a ballar. Com una variació i 
extensió d’aquesta escriptura cami-
nada, d’aquest text sens fi, Tushita 
Edicions, que ja havia editat Paraules 
locals (2015), publica ara l’últim lli-
bre de Perejaume, Fonts líquides i 
fonts lignificades (2020), en una bella 
edició dissenyada per Marc Valls. “Ja 
fa anys, i cada vegada més, tinc la sen-
sació que residim i deambulem per 
llocs no convenientment nodrits, 
magres, trepitjats amb una absoluta 
indiferència”, afirma l’autor a Parau-
les locals. No és estrany que aquest 
text fos escrit i llegit per inaugurar el 
II Congrés Internacional de Decrei-
xement al Paranimf de la Universitat 
de Barcelona, el març del 2010.  

La força generativa de la font 
No hi ha dubte que si hi ha un artista, 
un escriptor, un autor contemporani 
que hagi reflectit i pensat a basta-
ment, amb tota la seva complexitat, la 
relació de l’home amb la natura, i la 
seva deriva destructiva en tots els àm-
bits, la catàstrofe climàtica i humana 
a què ens ha portat el capitalisme, 
aquest és Perejaume. Si Paraules lo-
cals ens remet al llenguatge i a la for-
ça magnètica del lloc, Fonts líquides i 
fonts lignificades ens connecta amb la 

força generativa, brolladora, flori-
da, vivificant de l’aigua de la font. A 
l’origen del llibre hi ha una font, i 
amb el so de l’aigua de la font s’obre 
el llibre: “Segurament que no hi ha 
so, al món, com el de l’aigua d’una 
font. Mentre fa tremolar la veu, 
s’abrina: conta i canta, conta i can-
ta. De vegades, algunes fonts arri-
ben a refilar; quan això passa la bar-
reja de saó, brotada i ocell com-
mou”. Amb una escriptura fluïda i 
florida, d’alta volada poètica, la 
narració i l’assaig avança pels bos-
cos, entre els arbres i l’aigua, per ri-
eres, corriols i marges de camí.  

Com el Georges Perec d’Es-
pèces d’espaces (1974), Perejau-
me descriu i exhaureix, en una 
escriptura repetitiva i plena de 
variacions, la riquesa i varietat 
infinita de les fonts: “Hi ha una 
gran irregularitat d’emissions: 
tota mena de velocitats, d’inten-
sitats, de quietuds. Signes que fan 
signe més evidentment o menys. 
Dolls, sospites de doll, indicis. És 
el cant espès de les fonts”. 

Amb un art verbal incompara-
ble, i una imaginació i llibertat sen-
se límits, Perejaume a Fonts líqui-
des i fonts lignificades, malgrat que 
“vivim sobre una terra d’on ragen 
cada vegada menys dolls d’aigua”, 
ens porta al doll inacabable de la 
font de la vida i de la llengua, i ens 
recorda la gran literatura de Llull, 
Verdaguer, Foix, Riba o Vinyoli. !
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Rejovenim  
la ‘MOLC’!
La Casa dels Clàssics és una ini-
ciativa del grup editorial SOM 
creada per revitalitzar el fons de 
la Bernat Metge, que el grup va ad-
quirir fa uns quants anys, i té més 
objectius i ambicions. Entre al-
tres projectes, ha engegat la pu-
blicació d’una col·lecció de grans 
clàssics universals: va començar 
amb la Ilíada traduïda per Pau Sa-
baté (i pròleg d’Enric Casasses) i 
ara li ha tocat el torn al Robinson 
Crusoe en traducció d’Esther Ta-
llada i pròleg d’Albert Sánchez Pi-
ñol. Seguirà Crim i càstig i ja veu-
rem quins títols més. Són llibres 
ben fets i impecablement editats. 
Futur patrimoni editorial. 

¿No seria fantàstic que algú 
n’agafés exemple i li tragués la pols 
a la mítica però també insuficient 
i passada de moda col·lecció 
MOLC? La feina del professor Mo-
las i els seus deixebles segur que va 
ser ingent, però han passat 40 anys 
i aquells llibrets grocs encolats que 
es trenquen en petits quadernets i 
que tenen una maquetació plisto-
cènica no donen per a més. Enca-
ra que més tard s’afegissin vint-i-
cinc títols més als cent inicials, no-
més cal fixar-se en el darrer de tots, 
Deu narradors actuals, per consta-
tar que d’actuals en tenen ben poc: 
només n’hi ha dos de vius! No es 
tractaria de tornar a posar els ma-
teixos llibres en circulació, caldria 
revisar a fons la selecció de textos 
per afegir-hi o suprimir-ne els que 
calguin: sorprenentment (és iro-
nia) caldria afegir-hi escriptores, 
escassíssimes a la llista original.  

Però, com que no són temps de 
grans cànons imposats per una o 
dues persones, la gràcia seria que 
ho treballés un equip ampli d’espe-
cialistes –si poguessin ser una mi-
ca joves!– per aportar noves lectu-
res, i diverses. El talent hi és, no-
més que segurament no a la Uni-
versitat, que ha aconseguit 
centrifugar-lo (gairebé) tot. Cal-
dria fer-ne edicions rigoroses, pe-
rò també manejables i, sobretot, 
trobables en llibreries i més tard a 
les biblioteques. Que no calgui fur-
gar per llibreries de segona mà per 
poder llegir la poesia d’Ausiàs 
March, per exemple. 

I no carreguem aquesta respon-
sabilitat als editors independents: 
això és feina d’algun gran grup, 
m’és igual quin, però d’algun. Ara 
que ve l’estiu, algun director edi-
torial podria pensar-hi amb calma 
mentre remulla els peus al nostre 
Mediterrani desconfinat.!
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La pandèmia, amb l’obligada 
absència total de públic presen-
cial, ha mostrat l’extrema actu-
alitat d’un dels últims assajos 
de Perejaume, El “potser” com a 
públic (Institut d’Estudis Iler-
dencs, 2019). Convé reeditar 
aquest text radical i visionari. 
Davant l’omnipresència d’un 
públic massiu i únic fomentat 
per les grans indústries cultu-
rals, Perejaume reivindica la 
multiplicitat de públics i la ne-
cessitat d’una ecologia cultural. 
Ja fa anys que com a artista rei-
vindica, en moltes de les seves 
obres, vídeos i instal·lacions, 
una relació diferent amb la na-
tura i amb el món vegetal. És 
per això que es pregunta: “¿O és 
que només hem de considerar, 
com a públic, un públic d’hu-
mans vius?” Per bé que es trac-
ta d’un assaig del 2008 no deixa 
de ser significatiu que Perejau-
me, al publicar-lo l’any passat, 
l’hagi associat amb una imatge 
de la seva instal·lació D’altra 
banda, presentada al CCCB el 
2018 i en què confrontava, sub-
tilment i provocativament, un 
públic humà amb un públic de 
plantes, que no era només pas-
siu sinó que també era part 
agent de l’espectacle. Sembla 
que al Liceu i a Eugenio Ampu-
dia els va agradar la idea per do-
nar-li un sentit publicitari.

QUI ÉS I QUÈ VOL 
DIR ‘PÚBLIC’?


