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RCULTU A

■ Xavier Pla

Llegir l’últim llibre de Pere-
jaume, L’obra i la por,
porta a pensar en aquell
breu conte de Borges titu-

lat Del rigor de la ciencia. És una
faula sobre els límits de representa-
ció de la realitat i les relacions entre
el llenguatge i la natura. Diu que, en
un antic imperi, l’art de la cartogra-
fia va arribar a un grau tan alt de
perfecció que el mapa d’una provín-
cia ocupava tota una ciutat, i el
mapa de l’imperi, tota una provín-
cia. Amb el temps, però, aquells
mapes no satisfeien prou, així que
els cartògrafs van decidir aixecar-ne
un de tot l’imperi sencer. El nou
mapa era tan exacte i detallat que
va acabar essent tan gran com tot
l’imperi. Un cop el mapa desplegat,
d’escala 1/1, la representació ama-
gava la realitat. El mapa desmesu-
rat, una mera reduplicació de l’espai
real, va quedar oblidat, les seves
restes, destruïdes per la pluja i el
vent, perquè un mapa és sempre
una representació i no pot pas ser,
simplement, un calc. La pretensió
humana, tan antiga com inútil,
d’imitar la natura, de mapejar el
món, de representar tan exacta-
ment la realitat que el signe equival-
dria al referent, està condemnada al
fracàs, i aquest és, justament, el
principi fundador de la semiologia.

Tots els llenguatges artístics
Amb L’obra i la por, primer volum de
la nova col·lecció d’assaig en català
impulsada per Galàxia Gutenberg,
l’artista Perejaume (Sant Pol de Mar,
1957) sembla haver-se convertit en
un cartògraf capaç de practicar tots
els llenguatges artístics, d’explorar
tots els territoris narratius, de creuar
tots els universos creatius. Alhora,
conscient de la impossibilitat de
poder-ho abastar tot en una enorme
topografia, insatisfet per les matei-
xes limitacions dels llenguatges que
utilitza, proposa una reflexió autore-
ferencial que supera la noció restric-
tiva de l’assaig. Perejaume ha anat
construint una de les veus més ori-
ginals i recognoscibles de la prosa
catalana, amb propostes teòriques i
apostes estilístiques arriscades, que
poden ser discutides, però que reve-
len sempre un intens interès per la
llengua i una gran preocupació per
la pròpia tradició, tant poètica (Ver-
daguer, Foix, Brossa, Vinyoli) com ar-
tística (Jujol, Miró, Tàpies).

Aquest no és un llibre-objecte
sinó, ben al contrari, un llibre-sub-

Cartògraf cartografiat

jecte en el qual la identitat, les lec-
tures i les paraules de Perejaume es
fusionen en una prosa narrativa i
discursiva plena de plasticitats,
d’anades i tornades, de recursos
imaginatius, d’interrogacions, d’as-
sociacions i de suggeriments. El
títol bimembre es reflecteix en els
dos blocs escrits que constitueixen
el llibre, ara revisats. El primer,
L’obra, té la forma d’un tractat de
topofília, per utilitzar la seva ex-
pressió. És una reflexió assagística,
a estones gairebé erudita, sobre les
relacions entre el paisatge, les
seves veus, i la pintura (i la poesia).

Assaig❚

L’artista Perejaume ha inaugurat una nova col·lecció d’assaig en català amb ‘L’obra i la por’
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■ Amb una prosa
narrativa i discursiva
plena de plasticitats,
de recursos
imaginatius i de
suggeriments,
l’artista Perejaume
proposa en aquest
llibre una intensa
reflexió sobre
el paisatge
i l’escriptura i
els límits de
representació
de la realitat
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La segona part, La por, és més afo-
rística i personal, més filosòfica i
formalment més innovadora, amb
breus meditacions sobre l’escriptu-
ra i la natura. El resultat no és la por
del paper en blanc, sinó més aviat
la del full en negre, “atapeït de sig-
nes i grafies, i iconogràficament en-
quitranat”, símbol de l’excés de
dades i d’informacions.

Integrador i escèptic
Davant del paisatge, Perejaume no
reacciona com un romàntic, però
tampoc com un postmodern. Inte-
grador, escèptic, reivindica la figura
del plenairista, però no es queda
amb el simulacre de la realitat. No
parteix mai del principi que la reali-
tat hagi desaparegut rere la seva re-
presentació (rere el mapa de Bor-
ges), sinó que creu en el món real
com a font de vida creativa i col·loca
l’art, el públic, el llenguatge i el pai-
satge sota sospita. Per això, com en
aquella enorme orella de Joan Co-
romines que escoltava les veus de
la terra, Perejaume proposa una
nova relació entre imatge i paraula.

Per deixar que soni el món, perquè
parlin els arbres i els gorgs, Perejau-
me proposa, primer, trepitjar el pai-
satge, tocar-lo i sentir-lo, apreciar
també els seus canvis, el seu dina-
misme. Després, amb el paisatge
impregnat dels arguments propis,
conèixer els seus sons i les seves pa-
raules (i els topònims), per aprendre
a mirar-lo d’una altra manera. Ob-
servar com la natura creix sense ne-
cessitat de públic ni d’autoria. Fer
que l’escriptura acabi sent una ex-
pressió més de les coses naturals. És
un activitat (retro)activa, un obrar
que resulta de l’especulació, de con-
cebre les noves formes del paisat-
gisme. Ho explica amb la magnífica
instal·lació, a les sorres del delta de
l’Ebre, d’unes butaques de vellut
vermell procedents de la platea del
Liceu, que qüestionen la nostra per-
cepció d’observadors/observats.

Per Perejaume, el món no es pot
cartografiar. Però potser, en el seu
intent, el cartògraf ha d’acabar con-
cloent, amb estupefacció, que el
mapa final té un perfil que s’assem-
bla molt al de la seva pròpia cara.❋

Valoració
Perejaume no

reacciona com
un romàntic,

tampoc com un
postmodern
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