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Quan vaig rebre una carta en la qual se’ m proposava escriure un text de catàleg per contextualitzar
l’ obra de Perejaume “ parlant de la situació  artística actual amb una perspectiva global” , de primer
em vaig sentir una mica perplex: com podria pretendre disposar d’ una perspectiva global en la qual
contextualitzar una obra individual? I sobretot, com pot un simple mortal, amb un horitzó  necessà-
riament molt limitat, ser portador d’ una mirada global? No va ser fins més tard, quan vaig conèixer
més a fons l’ obra de Perejaume i vaig haver-hi reflexionat, que vaig veure clarament que la demanda
era completament vàlida, perquè Perejaume ja fa de la qüestió  de la possibilitat i la naturalesa d’ u-
na mirada global el tema principal del seu art. Des de ja fa temps, i prou sovint, se sent parlar de la
mort de l’ Autor. Però més aviat es té la sensació  que allò que falta en l’ art actual és l’ Espectador.
I així, els artistes comencen cada vegada més a esbossar la figura d’ un espectador ideal sota la seva
pròpia  direcció  al qual presentarien de bon grat el seu art; una figura amb la qual es podria identifi-
car eventualment un espectador real. La figura de l’ espectador que Perejaume esbossa és potser una
de les més sublims, i per això és també una de les més iròniques.

1. La mirada globalitzada

Avui en dia agrada parlar de la globalització , i se’ n parla molt: en economia, en política, però tam-
bé, i molt especialment, en art. De cadascun dels participants actius en el negoci de l’ art, tant si és
artista com conservador o crític, s’ espera actualment que ofereixi la seva producció  a una mirada
globalitzada, que es pressuposa capaç de veure-la i jutjar-la correctament; i, evidentment, un judici
d’ aquesta mena té una importància decisiva per al destí de l’ autor i per tant omple el seu cor d’ es-
perança i angoixa. Així, tots cerquen fer seva el més de pressa possible aquesta mirada, per tal
 d’ anticipar el judici global de la seva pròpia obra, i potser també corregir-lo, però és sabut que això
no  s’ aconsegueix —ni es pot aconseguir. Perquè realment no se sap qui podria ser la persona porta-
dora d’ aquest judici global ni d’ acord amb quin criteri jutja. Hom se sap observat, però no coneix
el seu observador. Hom se sent exposat a la mirada del gran Altri, però aquest Altri resta invisible, ab-
sent. Fins i tot si per aquest gran Altri —com passa en la majoria dels casos— s’ entenen les institu-
cions  artístiques  internacionals, aquestes institucions no es poden abastar ni descriure prou abasta-
ment. 
El mó n de l’ art global continua essent una idea força plausible, però imprecisa, de la qual falta to-
ta evidència. Aquesta idea va unida a meres esperances, sospites i pors, que és sabut que s’ expres-
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sen en totes les teories de conspiració  possibles, tan característiques del medi artístic.
Les esperances, que es projecten en les institucions artístiques que actuen globalment, suggereixen,
sobretot a un artista, la possibilitat de fugir de la pressió  d’ un gust localment dominant d’ una ma-
nera relativament indolora. L’ emigració , que tant per a Picasso com per a Kandinsky o Buñuel fou
forçada, actualment es pot evitar si l’ artista que viu en una zona en què el seu art no és apreciat co-
mença, gràcies als mitjans de comunicació  actuals, a cercar simpatitzants per tot el mó n, en comp-
tes  d’ intentar modificar el gust i l’ orientació  culturals del seu entorn immediat. D’ aquesta ma-
nera també s’ explica la impressió  d’ una certa despolitització  de l’ art actual, que avui en dia sovint
es deplora. En realitat, l’ artista d’ abans que no trobava cap comprensió  per a la seva obra en la se-
va cultura local, havia de projectar les seves esperances sobretot al futur. Així, mirava de canviar la
manera de pensar del seu entorn social, fer néixer una nova societat, un nou home, és a dir, un nou es-
pectador, i unir-se en aquest objectiu amb les forces polítiques que també perseguien una transforma-
ció  social.
Evidentment, en les condicions actuals, aquest impuls avantguardista utòpic de l’ art ha minvat, per-
què ara es busquen els aliats, no en el futur, sinó  fora de l’ entitat político-cultural en la qual s’ ha
nascut. L’ impuls utòpic ha canviat la seva direcció . Es busca el reconeixement, no en el temps, si-
nó  en l’ espai. La globalització  ha rellevat el futur com a lloc de la utopia. En realitat, la globalit-
zació  no és altra cosa que el nom d’ aquesta nova utopia espacial, que ha rellevat les utopies tem-
porals de la modernitat. Avui en dia l’ individu espera de la globalització  l’ efecte redemptor, salvador,
que abans ha esperat del futur. Per consegüent, també la despolitització  de l’ art és més aviat una
il· lusió  —en lloc de la política avantguardista del futur, avui es practica la política de la globalitza-
ció . El reconeixement fora de la pròpia regió  produeix una contrapressió  sobre les estructures lo-
cals, que un artista o intel· lectual local pot aprofitar estratègicament, per tal d’ assolir una major
influència sobre les condicions en el seu propi país.
Però on hi ha esperances sempre hi habita la por que aquestes no s’ acompleixin, que la utopia es-
devingui distopia, que la mirada forana, globalitzada, en comptes d’ una salvació  sigui una con-
demna. Ja és sabut que l’ espera del futur està menys inspirada per l’ esperança utòpica que per la
por d’ un proper apocalipsi. La mirada de l’ espectador global no ha de ser incondicionalment benè-
vola. Més aviat pot emetre un judici negatiu sobre el nostre treball —i destruir-lo amb aquest judi-
ci. La cultura de masses actual dó na fe d’ aquesta por amb pel· lícules com Independence Day o Mars
Attacks, en les quals als alienígens, que fan d’ espectadors procedents de l’ espai sideral, no els agra-
da res d’ allò humà. Segurament s’ espera normalment una mirada certament global, però al mateix
temps humana, secular i molt comprensiva —d’ un turista espiritual benèvol que podria connectar
positivament amb tot allò local.

El pessebrisme dels monocroms 1993
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No és casual que els textos i els treballs de Perejaume remetin tan sovint a l’ època del romanticis-
me, en la qual es va esbossar per primera vegada aquesta figura d’ un espectador secular i al mateix
temps global i benèvol, que seria capaç de tractar totes les cultures del nostre mó n amb el mateix en-
tusiasme i la mateixa capacitat de comprensió , d’ un portador individual de l’ esperit absolut he-
gelià, que podria conciliar la perspectiva humana amb la perspectiva divina, global. Fins a on es va
portar aleshores aquesta conciliació  es posa de manifest d’ una manera impressionant en un pas-
satge de l’ escrit Ästhetik des Häßlichen (Estètica de la lletjor) de l’ alumne de Hegel Karl Rosenkranz:
“ Si, per exemple, agafem la nostra terra, per ser bella com a massa hauria de ser una esfera perfec-
ta. Però no és així. És aplanada en els pols i s’ infla en l’ equador, a més de les grans desigualtats
d’ elevació  de la seva superfície. Un perfil de l’ escorça terrestre, considerada de forma merament es-
tereomètrica, ens mostra la barreja més fortuï ta possible d’ elevació  i enfonsament en els contorns
més capriciosos. Tampoc de la superfície de la lluna podem dir que, amb el seu embolic d’ alçades i
depressions, sigui bella, etc.” 1 En l’ època en què es va redactar aquest text, la humanitat encara era
tècnicament lluny dels viatges espacials. Però malgrat tot, el subjecte de la consideració  global estèti-
ca es representa aquí, amb l’ esperit d’ una pel· lícula de ciència ficció , com a un extraterrestre que ve
de l’ espai sideral amb una nau espacial i jutja estèticament l’ aspecte extern del nostre sistema solar.
Se li atribueix el mateix gust classicista que a l’ autor, i per això ha de declarar que: la nostra terra i el
seu entorn immediat no tenen un bon aspecte. Evidentment, la corresponent correcció  que fes de la
terra una esfera bonica podria resultar desagradable per a la humanitat. A més, es pot afirmar que
Rosenkranz, en el seu llibre, insisteix precisament en el dret estètic a la lletjor per fer callar el poten-
cial espectador global.
Aquí la figura d’ un esteta global hegelià demostra la seva força còmica involuntària. De fet, poc des-
prés de la seva aparició , aquesta figura seria ironitzada àmpliament i de forma despietada per
Kierkegaard. El sistema artístic internacional actual, però, amb la seva reivindicació , com a mínim
implícita, de la sensibilitat estètica d’ acció  global, segueix vivint de la promesa hegeliana de con-
ciliació  de les perspectives global i local. Per aquesta raó , criticar, rebutjar aquesta reivindicació  i
ironitzar sobre ella sembla que sigui menys interessant que preguntar-se amb quins mitjans tècnics es
formula i es sosté aquesta reivindicació . I és també la qüestió  que Perejaume tracta sobre tot el seu
art.

2. Pessebrisme: globalització  mitjançant la miniaturització

Si Rosenkranz pot parlar com ho fa de la forma de la terra, és només perquè s’ imagina la terra com
una petita esfera, com la que es pot veure en les il· lustracions dels llibres d’ astronomia. I aquest és
precisament el punt en el qual recolza Perejaume la seva reflexió  sobre la mirada globalitzada i

105



106

globalitzadora. Certament, Perejaume no es planteja tant la qüestió  de les condicions institucionals,
polítiques o econòmiques com sol ser el cas, sinó  la del procés formal i tècnic que produeix en ca-
da persona l’ efecte d’ una mirada global. Perejaume anomena a aquest procés “ pessebrisme” , un
concepte derivat de la paraula “ pessebre” , que a Catalunya s’ utilitza per designar les representa-
cions esculturals en miniatura de les històries evangèliques, que es construeixen sobretot per Nadal
(per tant, especialment les escenes nadalenques). Es tracta, doncs, de petites representacions pa-
noràmiques  d’ espais grans i allunyats tant geogràficament com temporalment. No és casual que
Perejaume citi en els seus textos l’ Arca de Noè com a primer exemple de pessebrisme: aquí allò
global esdevé  miniaturitzat, domesticat —i no pot contemplar-se fins després d’ aquest procés de mi-
niaturització . Segons Perejaume, l’ espectador romàntic, universal i global del Tot terrenal s’ ha de
conformar sempre amb aquestes  imatges reduï des que li posa davant els ulls el mó n pessebrístic —
en forma de pintura, però també d’ Internet, que produeix de la mateixa manera una il· lusió  de pa-
norama universal. La il· lusió  d’ una mirada globalitzada universalista, l’ ampliació  de la perspec-
tiva, l’ expansió  del coneixement, etc., també es formen a través del procés tècnic d’ empetitiment,
de miniaturització  del mó n. 
Per a Perejaume, el pessebrisme funciona com l’ altra cara, no observada, no reflectida, de la globa-
lització . Es pot certament assolir la mirada global, però només sobre el mó n prèviament miniatu-
ritzat per mitjans tècnics. Per entendre la naturalesa de la mirada globalitzada, cal que primer s’ en-
tengui el mecanisme del pessebrisme, de la miniaturització  tècnica que lliura el mó n a la mirada
individual. I en els seus treballs, Perejaume sotmet precisament aquesta tècnica de la miniaturitza-
ció  i de la transferència del mó n en petits espais a una àmplia reflexió  irònica, perquè mostra com
n’ és realment de problemàtic aquest procés del qual depèn la mirada globalitzada.
La tècnica clàssica de la miniaturització  és la mimesi plàstica. Que l’ artista pinti un paisatge sig-
nifica, en darrer terme, que empetiteix aquest paisatge i el fa accessible, abastable amb la mirada,
per a l’ espectador. Aquest treball de miniaturització  i minimització  es fa especialment percepti-
ble quan es tracta, per exemple, de la representació  de paisatges de muntanya, que els romàntics
consideren especialment grandiosos i per tant sublims —mentre que per a Perejaume serveixen tam-
bé d’ exemple d’ allò que se sostreu a la miniaturització , malgrat el paper important de la repro-
ducció  del  paisatge muntanyó s en el pessebre català. A primera vista, l’ antiga problemàtica de la
mimesi ja no sembla tenir cap paper en l’ art actual, després que la mimesis tradicional hagi estat
qüestionada, trencada i rebutjada repetidament en la modernitat. Evidentment, el concepte de pes-
sebrisme permet Perejaume connectar la problemàtica tradicional de la mimesi amb la tècnica
completament actual del ready-made. Els ready-mades, com els que es troben arreu en els museus d’ art
actuals, poden certament interpretar-se com a representacions mimètiques de les coses que es po-



den trobar fora dels museus. Naturalment, la tècnica ready-made més usual no utilitza normalment el
procés de la miniaturització . Les coses de la realitat exterior que es citen en els museus com a re-
ady-mades, conserven en la majoria dels casos la seva escala original.
Precisament en aquest punt es recolzen les estratègies artístiques de Perejaume. Les dimensions
 purament materials d’ un objecte determinat decideixen certament si aquest objecte pot fer de  ready-
made en un museu. I què es fa amb els objectes que tenen un volum que no cap en l’ espai d’ un  museu?
Què passa amb els objectes romàntics com les muntanyes, els llacs i els boscos —però també amb la
terra i la lluna? Només s’ adapten al museu en una forma miniaturitzada. I els objectes que Perejaume
produeix i exposa també só n objectes romàntics d’ aquesta mena, que es poden portar a l’ interior
 d’ una sala d’ exposicions a través del procés de miniaturització . Des d’ aquest punt de vista, la se-
va obra Cim de Catiu d ’Or (1988, pàg 104) és paradigmàtica. Consisteix a un marc de quadre daurat i de-
format, i les seves deformacions corresponen a les que es produirien si aquest marc, amb les dimen-
sions multiplicades, es posés al voltant d’ una muntanya determinada. Aquí hi tenim un cas clar de
pessebrisme: una forma que té l’ aspecte d’ un ready-made convencional, reprodueix en forma mi-
niaturitzada el contorn d’ una muntanya, ja que seria impossible encerclar-la realment. Perejaume
treballa aquí amb equivalències que remeten a la mimesi clàssica —i no amb les diferències, com s’ -
ha posat de moda actualment. Evidentment, es tracta d’ equivalències sublims, impossibles.
Els objectes que mostra Perejaume só n ready-mades sublims en el sentit kantià: estimulen la imagina-
ció  en la direcció  d’ un infinit matemàtic. Seguint la filosofia des de Kant fins a Nietzsche, Perejaume
camina per les muntanyes per descobrir-hi la sublimitat matemàtica que no cap com a ready-made en
els espais de l’ actual sistema artístic. D’ aquesta manera Perejaume ironitza sense cap dubte sobre
la mirada d’ un espectador global que entén com a visitant itinerant internacional de galeries i  museus,
visitant que hi veu la feina dels artistes d’ empetitir el mó n de manera que aquest mó n es pugui
abastar amb la mirada. La immensitat de les muntanyes roman oculta per a aquest espectador —pre-
cisament perquè veu davant seu merament una mesura. Evidentment, aquesta ironia és ambivalent
fins al màxim: Kant ja va remarcar que les muntanyes com a tals só n massa petites, per tal de repre-
sentar l’ infinit i la immensitat. Si experimentem el sentiment de la sublimitat, aquest sentiment dó -
na fe de la idea de l’ infinit, que només viu en la nostra imaginació  —i que només es pot estimular
mitjançant la realitat. Per tant, el sentiment de la sublimitat es forma en nosaltres no només a través
de l’ acció  de la natura —per a això ens caldria, a més, una cultura determinada, una educació  de-
terminada que ens capacités per passar de la visió  de les poderoses, però també limitades, crea-
cions de la natura a la idea de l’ infinit. Un pagès que viu a les muntanyes, diu Kant, no pot reconèixer-
hi la sublimitat: li falta la cultura necessària. Des d’ aquest punt de vista, Perejaume pren precisament
la posició  de l’ espectador romàntic. En lloc d’ oferir a l’ espectador global la seva pròpia obra, di-
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rigeix l’ atenció  de l’ espectador vers la bellesa de la natura. D’ aquesta manera, Perejaume juga amb
la mirada de l’ espectador un joc àmpliament manipulador, que és característic de molts artistes ac-
tuals. 
En comptes d’ oferir la seva pròpia obra a l’ espectador perquè la jutgi, dirigeix la mirada d’ aquest vers
els prats, les muntanyes i el mar. I qui és tan insensible i tan poc sentimental que no es deixa merave-
llar pels prats, les muntanyes i el mar? Un judici negatiu queda exclòs, en aquest cas, de bon comença-
ment.

3. Manipulació  de la mirada de l’ espectador

La mirada de l’ espectador global s’ ironitza aquí, precisament perquè resulta fàcilment manipulable.
I el procés del ready-made s’ hi adapta molt bé, perquè es presta a una ironització  d’ aquesta mena.
Això elimina en gran part el treball físic directe en la imatge, que es substitueix per una sèrie de de-
cisions estratègiques, controlables, conscients, en què l’ artista revela el seu procés, el formalitza i
 l’ utilitza estratègicament, fa possible la repetició  d’ aquest procés des del principi i renuncia a la
reivindicació  del geni, en el sentit tradicional, és a dir com una manifestació  immediata, no
 reflexionada de la seva naturalesa interna. En lloc d’ això, la mirada de l’ espectador s’ orienta a la
naturalesa  externa. El cos de l’ artista ja no destorba la repetició  metodològicament i tecnològicament
estratificada de la seva mirada. La mirada de l’ artista es “ desencarna”  —esdevé una pura mirada,
que ja no “ treballa”  sinó  que només decideix, escull i combina. I per això aquesta mirada també pot
tornar a “ encarnar-se”  quan algú  té ganes de tornar a realitzar el procés que l’ artista ha revelat, és
a dir, les decisions que ha près amb la seva mirada. Per tant, avui en dia els museus i altres col· lec-
cions de quadres ja comencen a no funcionar com a llocs en els quals es representa la irrepetibilitat
de la història, sinó  com a arxius en els quals s’ arxiven diferents estratègies de la mirada, que en qual-
sevol moment poden treure’ s i tornar-se a aplicar.
L’ interès en col· leccionar representacions del mó n aviat es va escindir internament, perquè no es
podia dir de forma inequívoca d’ on procedeix allò interessant i extraordinari de cada quadre; si só n
interessants perquè els objectes i esdeveniments que s’ hi representen só n extraordinaris, o si la
presència física de l’ artista en el quadre és tan extraordinària que ella sola presta als quadres el seu
especial atractiu. D’ aquesta manera, la individualitat artística genial va esdevenir ella mateixa una
raresa, una peça de col· lecció , de manera que no es podia fer cap separació  rigorosa entre l’ interès
en l’ objecte i l’ interès en la forma de la seva representació : ambdó s es consideraven productes de
la naturalesa. Per aquest motiu, en les primeres col· leccions, els elements de la naturalesa i els pro-
ductes de la tècnica humana encara no es distingien de forma rigorosa de les seves representacions
plàstiques.



La renú ncia conseqü ent al concepte del geni ha transformat definitivament per primera vegada
 l’ artista de peça de col· lecció  a col· leccionista. Ara l’ artista ja no és el treballador —per bé que fos
un treballador privilegiat—, sinó  que comença a considerar el mó n amb la mirada col· leccionado-
ra del “ senyor” . Aquest canvi es mostra de forma especialment clara a través de la posició  modifi-
cada de  l’ artista en l’ economia temporal de la mirada. Certament, la notable inversió  en treball,
temps i energia que demanava la creació  d’ una obra d’ art tradicional estava en una despropor-
ció  extraordinàriament exasperant respecte a les condicions del consum d’ art, perquè després que
l’ artista havia treballat  durant molt temps en la seva obra, l’ espectador podia consumir aquesta obra
sense esforç i amb una mirada. D’ aquí ve la superioritat del consumidor, de l’ espectador, del col· lec-
cionista sobre l’ artista-pintor com a proveï dor de quadres, que han estat fabricats mitjançant un fati-
gó s treball físic. Com a fotògraf o productor de ready-mades, l’ artista es situa per primera vegada en el
mateix pla que el col· leccionista, perquè també produeix quadres de forma quasi instantània. I quan l’ ar-
tista adopta la posició  de  l’ espectador pur, del consumidor absolut, compensa el trauma més pro-
fund de la modernitat, és a dir la pèrdua de l’ aristocràcia, que també és el tema de l’ exposició  de
Perejaume Fragments de Monarquia, 1989. Avui en dia, hom visita una gran exposició  o una instal· lació
com abans visitava un palau de l’ aristocràcia. Es deixa passar el visitant per davant de l’ art —però no
n’ és el consumidor real. Més aviat pren per model una determinada classe de consum, que l’ artista po-
sa de manifest en la seva exposició , igual que abans es prenia per model la forma de vida de l’ aris-
tocràcia. L’ actual consumidor d’ art ja no consumeix el treball de l’ artista; més aviat hi posa el seu pro-
pi treball per consumir com un artista.
L’ artista esdevé flâneur, passejant oció s amb la mirada sobirana que contempla el mó n i el troba bell,
dirigint l’ atenció  dels altres cap a allò que veu. I sobretot dirigeix la mirada de l’ espectador des d’ ell
mateix i la seva pròpia obra transferint-la al mó n exterior, a la naturalesa, a l’ entorn cultural. En un
cert sentit l’ artista vol passar desapercebut, no ser vist ni remarcat. No vol ser a la mirada de l’ es-
pectador, sinó  que desitja reconduir immediatament aquesta mirada, convertint-la en una oferta vi-
sual que no es pot refusar: muntanyes, llacs, naturalesa. L’ obra d’ art com a tal funciona aquí com a
mecanisme d’ una manipulació  de la mirada, que funciona més bé com més resta en l’ obscuritat, en
l’ ombra, deixant sempre oberta, d’ altra banda, la possibilitat de llançar la mirada sobre aquest ma-
teix mecanisme i examinar-ne la manera de funcionar. Així, els ready-mades sublims de Perejaume de-
mostren com funcionen els mecanismes culturals de la miniaturització  i la transferència, que presten
a la mirada l’ òptica cultural addicional, de la qual ha parlat Kant, que li permet veure allò sublim de
la natura.
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4. L’ espectador sublim

Quan el mó n s’ exposa en forma reduï da dintre de la indú stria moderna de l’ art, per mostrar-se a
l’ espectador global, entès com a visitant internacional d’ exposicions, aquesta indú stria de l’ art
continua essent ella mateixa una part del mó n. La qüestió  de la mirada que pot contemplar el mó n
com a un tot, inclòs el conjunt d’ art que es produeix en aquest mó n, tampoc no la respon el pesse-
brisme, si el pessebrisme s’ entén com a transferència només en una direcció : des de la natura a l’ es-
pai d’ exposició . Per això, Perejaume practica també un pessebrisme a la inversa, en el qual porta
mostres de l’ art modern a la naturalesa, a les muntanyes, per tal d’ exposar-les allà —per a qui, re-
alment?—, com per exemple en la seva obra El pessebrisme dels monocroms (1993, pàg. 103): tres colors del
suprematisme de Malèvitx —blanc, negre i vermell— s’ integren aquí en l’ escenari folklòric català. Aquí
ja no es fa perceptible per al visitant de la galeria la natura miniaturitzada, sinó  que el propi art es sos-
treu a la seva mirada i es trasllada a les muntanyes. No és casual que Perejaume, en la seva obra Fragments
de Monarquia, expressi l’ admiració  que sent per les realitzacions del rei bavarès Lluís II (pàgs. 110-111),
que va evocar en una mena de procés protoready-made tots els palaus gegantins, com el palau de Versalles,
i també paisatges artificials; és a dir, que els féu reconstruir en la pròpia natura, —i precisament en llocs so-
litaris en els quals no tenien cap funció  pràctica, i només podien ser contemplats per Déu i uns quants es-
collits. Es produeix un curió s enroc —museu i naturalesa canvien de lloc, de manera que la natura esde-
vé un espai d’ exposició  que ja no imposa les condicions volumètriques que só n vàlides per als museus.
A primera vista, una inversió  d’ aquesta mena de les proporcions usuals entre museu i natura no-
més sembla possible en una perspectiva teològica: només podem pensar en un observador global
que no necessiti cap empetitiment del mó n si creiem en l’ existència de Déu. Però Lacan en la seva
famosa anàlisi de la mirada, ja va mostrar que no només Déu, sinó  també una llauna de sardines que
sura en el mar i reflecteix la llum del sol ens pot suggerir un lloc des del qual contemplar-nos amb
la mirada global. 2 Cada font de llum que il· lumina el mó n l’ hem de percebre al mateix temps com
a punt des del qual es pot veure el mó n. La visibilitat del mó n en conjunt s’ ha d’ agrair a la llum,
la font de la qual finalment potser escapa a la nostra mirada. Per tant es tracta d’ una llum que no-
saltres no podem controlar —però que ens fa visibles a nosaltres mateixos, de manera que l’ artista,
com qualsevol altra persona, esdevé una part del quadre que ell no abasta. Quan s’ exposa una obra
d’ art en un lloc de la naturalesa en el qual cap persona no la pot veure, l’ obra d’ art malgrat tot con-
serva l’ essència d’ objecte exposat, perquè sempre roman a la llum —i per tant també perceptible.
En aquest sentit, el gest del pessebrisme invertit que Perejaume realitza, és completament legítim —
es tracta d’ una espera d’ un espectador global, que no és tan sols un representant del medi artístic
internacional. Aquesta espera segurament també es pot interpretar socio-psicològicament com a  efecte
d’ una escissió  interna que suscita irremissiblement en l’ artista la seva pertinença a la seva cultu-
ra  catalana local i al mateix temps a l’ escenari artístic internacional. Certament, l’ espectador local
no pot avaluar adequadament el seu art, perquè no sap reconèixer ni és capaç d’ avaluar els codis,
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evocacions o plantejaments que ponderaria un integrant de l’ escenari artístic internacional. En
canvi, el passejant oció s de l’ art internacional no nota molts detalls, associacions i referències
que l’ artista connecta amb la seva cultura local. En un cert sentit, els artistes actuals, que com
Perejaume actuen en terra de ningú  entre la seva pròpia cultura i l’ escenari artístic internacional —
i avui en dia n’ hi ha molts en aquesta situació — es queden sense un espectador adequat. Per tant,
no sorprèn que l’ artista esperi un espectador absolut, messiànic si es vol, que pugui tancar l’ abis-
me entre allò local i allò global mitjançant la seva mirada abastadora del tot —encara que sigui una
llauna de sardines lacaniana, en la llum sense subjecte de la qual desapareguin tots els contrastos cul-
turals. Evidentment, Perejaume no es fa cap il· lusió  que la llum, inclosa la llum del sol, pugui fer
d’ espectador global ideal del seu art, que l’ art es pugui inscriure en la natura, ni que la natura en
el seu conjunt representi el quadre que tot ho abasta, al qual es puguin subordinar tots els altres qua-
dres com a fragments.
La terra de ningú  entre la naturalesa local i la indú stria internacional de l’ exposició  és un tema re-
petit dels textos de Perejaume com a lloc en el qual l’ artista roman a les fosques: “ El poder curatiu
i correctiu d’ una obra d’ art li ve donat, més que no pas per una intenció  deliberada, pel lloc in-
termedi que l’ obra ocupa. Esvorancat i mitjancer, l’ art és el lapse, l’ enlloc mateix, emplaçat entre
natura i signatura...” . 3 I més endavant: “ Som a la platea fosca del pessebrisme... convençuts que, en-
tre natura i signatura, hi ha una geografia anterior a totes dues i que el paisatge real i el paisatge
pintat es planten davant nostre per oferir-nos la seva equivalència” . 4

Així, es posa de relleu que els llocs en els quals actua l’ art formen una geografia, que ha de roman-
dre invisible. La visibilitat no es produeix fins que l’ art ha creat les equivalències corresponents a
través de l’ engrandiment, l’ empetitiment i les transferències. Però encara que la proporció  entre
naturalesa i cultura es defineixi de forma pessebrística, entre les seves geografies existeix encara un
abisme fosc que no s’ aclareix. L’ espectador sublim, que seria omnivident, i el judici del qual hau-
ríem de témer, com va dir Kant, és també només una idea del nostre propi enteniment. L’ artista fa la
seva obra per a un espectador ideal, que finalment és un producte de la seva imaginació . L’ espectador
real, en canvi, només pot ser un visitant d’ exposicions limitat, amb un horitzó  limitat, que només
pot representar de forma incompleta l’ espectador il· limitat, sublim, que l’ artista s’ imagina.
Evidentment, l’ espectador real pot dur a terme més bé aquesta representació  com més clars i com-
prensibles esdevinguin els processos tècnics amb què l’ artista esbossa la figura d’ un espectador ide-
al de la seva obra. I en aquest sentit, és molt agradable representar un espectador global de la mane-
ra que està esbossat en l’ obra de Perejaume, perquè l’ artista, sense lluitar contra la mimesi tradicional,
mostra com funciona, i al mateix temps ofereix a la mirada aspectes del seu bell país, en els quals
aquesta mirada roman complaguda llargues estones.

1 Rosenkranz, Karl, Ästhetik des Häßlichen, 1853, pàg. 15.
2 Lacan, Jacques, Le Séminaire, llibre XI. París: Éditions du Seuil, 1973, pàgs. 88 i següents.
3 Perejaume, “ Dos geografías”  a El grado de verdad de las representaciones. Galería Soledad Lorenzo, Madrid 1991, pàg. 19. Reeditat
en català en versió  abreujada a La pintura i la boca, edicions la Magrana. Barcelona 1993, Cotlliure 19, pàgs.  277-281
4 Perejaume, “ Natura y signatura”  a El grado de verdad de las representaciones. Madrid: Galería Soledad Lorenzo, 1991, pàg. 22


