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Anàvem pel corriol d’ Ogassa, al cor d’ un pa de boira baixa – “ el pa tou de la boira” , en
mots de J. V. Foix–  que escamotejava el romànic rú stic i nu de l’ ermita i el silenci agrari
del bestiar, tan poderó s com un bruelar profund i abassegador; una boira que ens deixa-
va, a les mans, un present de l’ Enllà immemorial, la cristal· lització , en forma de poema-
objecte espontani, d’ una fulla d’ avet fossilitzada, restituï da a la claror verdosa i freda
de la intemporalitat; però més sovint, a migdia, aquell estiu del 1987, quan viatjàvem a
Mitjavila era l’ enlluernament del sol en maridatge amb l’ herbei allò que ens colpia l’ ull
i l’ esperit.
Hi trobàvem Perejaume, pintor i escriptor alhora. Al bell mig de la praderia, sota la gran
copa blavosa del cel que es vessava i el combat de dracs dels nú vols blanquinosos, hi te-
nia un cavallet amb una tela que, de moment, agafava tot l’ aire d’ un paisatge de l’ es-
cola d’ Olot, i al costat, uns fulls mecanografiats: fragments del text de Ludwig-Jujol. Prou
que sabíem que, temps a venir, el paisatge ingenu de tirat olotí esdevindria pur concepte,
ideograma d’ ell mateix, com vist en un microscopi o en un antic mirall deformant del
Tibidabo; no era, doncs, aquesta mutació  allò que ens neguitejava, sinó  les transicions i
metamorfosis que, en l’ escrit, establien una correntia subterrània entre Lluís II de Baviera
i Josep Maria Jujol. Perejaume no considera fragmentable aquest text, del qual el lector no-
més trobarà aquí l’ afegitó  d’ Ogassa que, separat del cos de l’ obra, el clou: tanmateix,
per entendre Perejaume cal conèixer Ludwig-Jujol, no tan sols perquè és – amb Oïsme–  el seu
llibre literari més important, sinó  perquè l’ operació  estètica que s’ hi duu a terme ca-
racteritza Perejaume com a escriptor i com a artista plàstic.
L’ escola o confraria del “ jo pinto i prou”  fa temps que ha passat avall a Catalunya. Miró
va escriure bons poemes en francès i anotacions personals de valor evident en català;
Dalí tenia indiscutible talent literari, encara que no sabem sempre ben bé (potser ni ell
no ho sabia del tot) en quina llengua; Tàpies ha fet una obra assagística molt seriosa i
continuada, a més d’ un valuó s llibre de memòries personals. En cap d’ aquests casos,
però, no es produeix el grau extrem d’ entreforçament i entreforcament que té la persona-
litat de Perejaume, l’ obra teòrica del qual (sobretot Ludwig-Jujol i Oïsme, però també esber-
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laments o sanefes dels altres llibres) no sols explica o il· lustra l’ obra plàstica o n’ és irra-
diació  o projecció  paral· lela, sinó  que en bona part la fonamenta, la prepara, la dispa-
ra i l’ esperona, gairebé com el diari de Delacroix preveia les teles que volia pintar; o, més
exactament encara, com si s’ hagués produï t el fet singular que Delacroix, per comptes
d’ escriure el seu diari, hagués escrit els texts de crítica d’ art de Baudelaire.
Perejaume, més que no pas un pintor que escriu, ¿ és, doncs, un escriptor que pinta, com
Strindberg, o, en un cert sentit, com Antonio Saura? No ben bé: no el podem definir de ma-
nera exacta ni dient que és artista plàstic ni dient que és escriptor. (No és un cas ú nic: pas-
sava ja, a parer meu, amb Henri Michaux, per viaranys molt diferents.) Allò que singula-
ritza Perejaume és la concepció  i realització  – alhora intel· lectual, verbal i plàstica–  d’ un
seguit de transmutacions i d’ intercanvis visius i ideològics entre ordres aparentment di-
ferents de la realitat natural i de la realitat artística. El defineix, per tant, la percaça de la
unitat, i en aquest sentit el seu treball – d’ una intel· ligència extrema i, alhora, d’ una ins-
tintiva capacitat d’ intuï ció  preterracional–  s’ assembla al del poeta: el poeta procura
(per mitjà de la metàfora o de la metonímia) retrobar l’ originària unitat del mó n i del mot.
Els escrits, els quadres i les instal· lacions de Perejaume só n també metàfores i metoní-
mies. 
La unitat que cerquen és el paradís perdut, primigeni, de la poesia i de la pintura, el te-
rritori (no pas de llegenda, ans històricament del tot real) que, a l’ albada de les cultures,
habitaven naturalment el poeta i el pintor. Però no es deixa seduir per cap mite antropolò-
gic; sap que, en contra del que (molt legítimament, però debades) volia Artaud, un occi-
dental d’ avui no farà teatre de Bali, i sap també que, si Picasso descobrí l’ art negre, no
fou per produir art negre, sinó  art de Picasso.
En el cas particular de Perejaume, aquella unitat perduda del mó n i del mot remet a l’ es-
cissió  de sentit que assenyala el moment en què la llengua catalana perd la capacitat – que
tenia en altíssim grau en Ramon Llull–  de confegir, per si mateixa, tota una visió  del mó n.
És aquesta pèrdua, és aquesta escissió , allò que, per camins molt diferents, s’ han propo-
sat de guarir la poesia de J. V. Foix i la de Carles Riba, la pintura de Joan Miró  o la de Tàpies,
per exemple. I és en aquest sentit, més profund i essencial, que l’ aventura textual i plàsti-
ca de Perejaume continua, de manera personalíssima, la comesa d’ aquests mestres, i en rep
l’ heretatge. Tots, al capdavall, ens retrobarem acarats amb Ramon Llull, a l’ obaga on s’ es-
vaeix l’ esquerda entre el mot i el mó n, entre el signe i el sentit: el territori més antic, i
també el més vigorosament i rigorosament contemporani.


