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Un objecte que podem relacionar a la figura de Perejaume són les espardenyes

S U B J E C T E S A L ’ O B J E C T E

Les espardenyes d’en Perejaume
D O L O R S M I Q U E L

T
ot anant en cotxe
cap a Lleida a fer-hi
un recital, vaig pre-
guntar a en Joan
Puigdefàbrega quin

era l’obejcte que associaria a
en Perejaume. De primer, s’hi
repensà, ja que no li vingué
tot d’una, però, de seguida,
deixà anar, encara que no
gaire convençut: “Les esparde-
nyes de beta”. En Puigdefà-
brega l’havia encertada. La vi-
sió d’en Perejaume comen-
çant per baix, arrelat a la ter-
ra, en contacte amb la terra, a
través d’un calçat de reminis-
cències iberes, de pòsit
camperol i típicament català,
anava entroncant-se fins a ar-
ribar a la capçada de la seva
melena i perdre’s contra el cel.
Les imatges d’en Perejaume
caminant per muntanyes i
puigs o plans, descobrint oïs-
mes en els paisatges o fent les
seves instal·lacions o interven-
cions artístiques, ens portaven
de dret a mirar-lo des dels
peus. Mirat des dels peus, a
més, Perejaume es relacionava
amb il·lustres precedents mo-
derns que havien fet de l’es-
pardenya un objecte distintiu
de la seva personalitat, del seu
arrelament a la terra i de la
seva catalanitat: tant Dalí com
Verdaguer havien sobtat la
concurrència amb l’ús social
de les espardenyes. Verdaguer,
als 20 anys, quan es presentà
al saló de Cent vestit amb es-
pardenyes i barretina, va pro-
vocar l’admiració de tothom,
com Dalí, quan es va passejar
amb espardenyes per Nova
York, i aquí mateix, quan va
anar amb aquest calçat, per
exemple, al bar que tenia Cli-
ment de Fages a Selva de Mar,

el dia que s’inaugurava una
exposició d’homenatge.

Les espardenyes de beta
d’en Perejaume, però, no són
tan evidents avui com ho van
ser llavors: és com si una ha-
gués de descobrir-ho. No és un
objecte que es vegi a primera
vista, un objecte llampant que
cridi l’atenció com un rètol
lluminós, però és un objecte
poderós, que es troba fi-
xant-s’hi, potser per això més
poderós, en tant que més
subtil. Les espardenyes cobrei-
xen els peus i toquen de peus
a terra. Aquest arrelament ens
portaria a recordar les parau-
les del vilafranquí Rodolf Llo-
renç: “Els catalans som page-
rols com Caïm, Odisseu i In-
díbil i Mandoni”. I ens donaria

potser les respotes a les pre-
guntes que van alçar tanta
polsinera aquesta Mercè a
Barcelona: “Hem de fer-nos, els
artistes, pagesos? Un turista
plantat és un pagès? Pot tornar
a pagès aquell que ha estat tu-
rista?”. Es relacionaria també
amb l’amor pels pagesos que
mostraven tant Verdaguer
com Dalí, aquest últim amb la
seva admiració desmesurada
per l’Angelus de Millet, que re-
interpretà i del qual no sé si
arribà a saber que la postura de
postració dels dos pagesos es
devia al fet que, en un principi,
el quadre, com ha demostrat la
seva anàlisi, tenia al mig la
tomba d’un infant.

Curiosament, els peus, se-
gons ens recorda Cirlot en el

seu diccionari, poden ser el
símbol de l’ànima, ja que el peu
és el suport del cos. A més, Cir-
lot ens adverteix, tot citant Ai-
gremont, que “el calçat, el ma-
teix que el peu i la petjada del
peu, tenen un sentit funerari.
En certa manera el moribund
se’n va”. La cita és altament
suggestiva: hi ha una tradició a
Lleida que diu que tocant els
peus del moribund i traient-li
les sabates, aquest no tornarà
mai més i que, aquí pren tot el
sentit que jo no havia pas sabut
trobar-li, encara que allu-
nyant-me de l’objectiu princi-
pal d’aquest escrit, els peus d’en
Perejaume. Peus que surten a la
seva Obreda: “I així que hi passo
/ i em fan, als peus, perepetau-
me, perepetaume”.
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L’Avenç. Número 295.
L’Avenç SL.

Barcelona, octubre, 2004.

E l dossier central està de-
dicat a La Barcelona de
Porcioles, amb articles de

J.M Huertas, M. Campo, E. Gi-
ral, S. Tarragó i R. Pradas.
També hi podem llegir una
entrevista a Emili Teixidor.

Modilianum. Número 30.
Associació Cultural

Modilianum. Moià,
1r semestre, 2004.

E ntre altres articles hi po-
dem llegir Guerra Civil a
Calders, La repressió fran-

quista al Moianès: els afusellats i
Conflictivitat política i social a
Moià durant la Segona República.

A R A C O M A R A

Del Parnàs i dels
seus jerarques

C A R L E S H A C M O R

E
n converses i tertúlies, i tam-
bé en diaris i revistes, tot so-
vint sentim a dir i llegim que
es publiquen massa llibres de
poesia, que hi ha massa lec-

tures i recitals, massa premis, massa
poetes, i generalment els qui diuen això
publiquen llibres de poemes, partici-
pen en lectures i recitals, competeixen
en premis i van o voldrien anar de je-
rarques de les lletres. Per consegüent,
d’acord amb llurs queixes i per donar
exemple, el primer que haurien de fer
aquests puristes egocèntrics és no voler
publicar, no presentar-se a cap premi i
deixar d’escriure.

Aquests pessimistes falsos deixen
anar les seves apreciacions aparent-
ment derrotistes bo i fent veure que
troben que gairebé tot el que hom es-
criu i publica no val una escopinada,
llevat, és clar, del que ells escriuen, que
per ells sí que és ben digne de ser escrit,
premiat i publicat.

A vegades, aquests si fa no fa amar-
gats aneu a saber per què –segurament
perquè pensen que no se’ls fa prou cas–
sembla que peroren en nom de la Poe-
sia, de les Lletres, de la Pàtria o de la
Màtria, i de fet garlen en nom de la seva

ambició d’arribar a ser el rei o la reina
del mambo, del Parnàs, que no existeix
sinó en la imaginació dels jerarques li-
teraris i dels aspirants a ser-ho.

Ara bé, segons el que acabem d’ar-
gumentar, sí que al cap i a la fi existeix
el Parnàs: és la conjunció de la imagi-
nació de tots els que cerquen la glòria
terrenal (material) i eterna dels grans
escriptors immortals. En conseqüència,
ens podem referir a una imaginació
col·lectiva que fa que el Parnàs sigui
format pels qui es pensen que hi són, i
que, per això mateix, veritablement hi
són, al Parnàs real, concret, que es ma-
terialitza.

La corporificació del Parnàs consis-
teix en l’aplegament mal avingut dels
que tenen fums, tants que el Parnàs

sembla una foguera mal apagada a cops
de les manguerades que els fumaires es
llancen els uns contra els altres. I men-
trestant, tot de delerosos d’entrar al
Parnàs deixen com un drap brut primer
els que ja són al Parnàs i després els que
aspiren a ser-hi, que acaben sent tots
aquells que escriuen alguna cosa, tots,
sense excepcions.

I hi ha així mateix els okupes del
Parnàs, que resulten tan respectables
com els que hi han arribat per escalafó.
Els okupes parnasians han entès en què
consisteix aquest joc d’ous semidiví i
han decidit que els ous que ells ponen
són, d’antuvi, els més grossos de tots. I
hi ha, a més a més, les màfies de la po-
esia, una mica esquifides, tot i que mà-
fies a fi de comptes.

I bé, tot plegat és la representació de
la comèdia humana en l’àmbit literari,
i escandalitzar-se’n és propi d’ingenus, i
és sabut que als ingenus els costa força
d’entrar al Parnàs. Pregunta: ¿fora del
Parnàs i de les escalinates que hi porten
hi ha genis ocults que algun dia seran
reconeguts i que, per tant, llavors en-
traran al Parnàs i fins i tot hi exerciran
de jerarques? Resposta: en principi, no,
per bé que hi pot haver alguns casos
excepcionals, raríssims.

O sigui, diríeu que no hi ha escapa-
tòria, que si hom vol ser escoltat i llegit
ha de competir amb tots els altres que
pretenen el mateix. I no, no és exacta-
ment això: la competència no és pas
l’única via. N’hi ha d’altres, de vies, en-
tre les quals destaquen el no-camí, la
no-voluntat, la no-intenció, les quals
també poden conduir al Parnàs, a la
suma d’imaginacions de l’escala de les
jerarquies, que caldria que fos abolida
d’una vegada per totes.

El poder literari existeix. Pot ser
minso, raquític, i àdhuc ridícul, però
sempre hi és, al Parnàs. I els cops de
colze per sortir en primera fila a la fo-
tografia poden arribar a deixar blaus i,
segons com, algun braç trencat.


