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1. Una posició  acordada

Fora de la seqüència de les reproduccions incloses al llibre El Pirineu de baix (1997), un dels darrers
que recopila el treball recent de Perejaume, hi trobem un retrat de l’ artista acompanyat d’ una dona
gran, tots dos dempeus. La fotografia se situa més o menys allí on hauríem de trobar l’ epíleg, és a dir,
pràcticament al marge de la llista d’ obres catalogades a l’ esmentada publicació . El seu estatut és
polivalent: com a obra, comentari, marc i cloenda del volum. 1

Aquesta imatge assenyala ben bé el lloc en què s’ instal· la tota l’ obra de Perejaume. Molt sovint la
diferència entre el cos de l’ obra i allò que no ho és es negocia al límit del marc. Tal vegada per això
l’ obra de Perejaume conté un extens assortit d’ emmarcaments: marcs buidats i desplaçats a la mun-
tanya, enterrats sota terra, arrossegats, cremats i consumits, pintats, projectats, aixecats i penjats, de-
formats, cargolats, desencaixats, tallats, tancats i oberts, abatuts o destruï ts.
La fotografia esmentada, en canvi, esbalça un marc intangible. La trobada entre Consol Boquera —la
que fou model, de petita, de la pintura de Joan Miró , Retrat d ’una vaileta (1918)— i Perejaume sembla
que vulgui esborrar la línia que separa la representació  del seu referent. És ben sabut que aquesta
distància entre el referent i la seva representació  constitueix un tabú . Malgrat tot, la trobada que mos-
tra la fotografia té un caire impossible: evoca l’ instant perdut, aquell en què Miró  mateix era davant
de la joveneta Consol Boquera.
L’ ordre que esclata de la serenor del retrat —en el qual aquesta senyora d’ edat avançada prem les
mans agafades a l’ altura del seu pubis, i on l’ alçada de l’ artista sobresurt per damunt d’ ella— s’ e-
quipara amb la imatge de les muntanyes que, d’ altra banda, só n un motiu constant de l’ obra de
Perejaume. Com és habitual en els seus treballs, tot pot convertir-se en muntanya. Fins i tot les qües-
tions d’ ordre cultural sembla que quedin absorbides per les d’ ordre natural.
Els tossals (1993; pàg. 122), el títol d’ aquesta fotografia, confirma el miratge. El títol mateix la  converteix
en una imatge nova, la de l’ autor que suma el seu cos a la presència del cos amablement envellit
de la dona. De comentari, i afegit, aquesta imatge ha passat a convertir-se en obra, tal com els cossos
passen a ser muntanyes. 
El to documental de la fotografia, propi de l’ estil d’ August Sander (pàg. 122), ha estat suficient
per testimoniar objectivament la subversió  cronològica. En apropar-se tant al cos de Consol Boquera,
Perejaume ha alliberat la model de la subjecció  a la qual la pintura de Joan Miró  l’ havia confina-
da. La llei de la proximitat física passa per davant d’ altres tipus de lligams. No obstant això, el preu
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per deixar en llibertat l’ original es paga amb una nova atribució  d’ autor. Perejaume assumeix ara
aquesta funció  perquè és, en certa manera, el més avinent.
El resultat d’ aquesta sincronització  entre el temps de l’ autor (Perejaume) i el de la model de Miró
(Consol Boquera) provoca l’ aparició  d’ un espai de ficció . Aleshores, la relació  de parentiu, més
o menys implícita en la tipologia dels retrats de dues persones juntes, s’ ha d’ entendre en l’ espai
fotogràfic. Aquesta relació  de parentiu ubica Perejaume en l’ esfera de Joan Miró . En aquest sentit,
la fotografia comentada proporciona un lloc històric. No es tracta, però, d’ una continuació  estilísti-
ca, i encara menys d’ un intent de seqü encialització  del tipus que trobem a la història de l’ art.
Ben al contrari, la fotografia demostrarà que la construcció  històrica de l’ art és un àmbit sustentat en
un model de causalitat que estableix quines coses es poden posar una al costat de l’ altra i quines al-
tres no es poden comparar. Aquest emplaçament històric que atribuï m a la fotografia de l’ artista amb
la model de Miró  és, sense més dilacions, un exemple d’ una política de trobades. 
Aquesta mena d’ encontres, deutors en certa manera de la política surrealista de producció  de la
imatge, han adquirit en el treball de Perejaume una dimensió  extraordinària. La casolana escena de
la trobada de caire surrealista (“ l’ encontre atzaró s, sobre una taula de disseccions, entre una mà-
quina de cosir i un paraigua” ) Perejaume l’ estén també a l’ àmbit històric, cultural i geogràfic. Les
connexions insospitades tenen en aquest cas un paper important: per refer l’ explicació  de la reali-
tat cal modificar la causalitat. Per això sembla inevitable passar a la ficció . Allí la política recobrarà
un caire  poètic.
En el cas de Perejaume, el model més visible d’ aquesta forma d’ actuació  es troba en el primer dels
seus llibres publicats. A Ludwig-Jujol. Què és el collage, sinó acostar soledats? (1989), l’ alteració  de la lògica
històrica pretenia convertir en ficció  la retòrica historiogràfica. A tot el text, la geografia es contrau i
provoca interseccions i acoblaments. Territoris, topònims, arquitectures, cultures, èpoques i esceno-
grafies es trepitgen en un espai comú . Els universos del monarca bavarès Ludwig II (1845-1886) i
de l’ arquitecte Josep Maria Jujol (1879-1949) protagonitzen un ampli registre de connexions. Ara bé,
la qualitat d’ aquestes connexions tampoc no és verificable. Suspesa la lògica de  l’ espai, es confia
en la fluï desa poètica. Tal com va escriure Perejaume, “ Deixem que un rierol obac aporti l’ aigua del
desglaç bavarès a un safareig del Camp de Tarragona” . 2

La qualitat capriciosa de les connexions actua a contracorrent d’ allò que sembla natural. No hi ha res
que sembli més carregat ideològicament que allò que defuig comparar-se amb alternatives. Per això en
sèries d’ imatges muntades unes al costat de les altres Perejaume inventa relacions de parentiu,
com a Trencadís català (1993; pàg. 124). La simulació  de continuï tat pretén esborrar les  diferències. 
En canvi, quan posa La mare de Déu de les roques, de Leonardo, just al costat de El caminant davant un mar
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de boira, de Caspar David Friedrich, la ficció  s’ assoleix mitjançant una seqüència de plans. 3 La tran-
sició  evoca aleshores una descomposició  racional de l’ encontre. En definitiva, aquestes relacions
donaran pas a un espai d’ explicació . La restitució  d’ una certa racionalitat que doni suport a aquest
tipus de relacions generarà l’ espai de treball de Perejaume. Igual que la fotografia de cloenda de El
Pirineu de baix respecte a les obres reproduï des al llibre, altres obres de Perejaume no  gaudeixen de
l’ autonomia característica dels objectes de l’ art modern. El caràcter suplementari que anticipàvem
suara es confirma com una funció  il· lustrativa. Aquestes obres, concretament, requereixen un  objecte,
un altre cos per ser explicat. A què s’ agafarien? Per això aquest afany d’ ubicar-se —històricament,
espacialment, culturalment o estèticament— que palesen.
Pel que fa a l’ escena en què apareixen Perejaume i Consol Boquera, aquesta es limita a fer visible un
emplaçament de caire històric, negociat. Sense anar gaire més lluny, per fer significatiu aquest posicio-
nament que ell mateix s’ ha donat al costat de Consol Boquera és necessari entendre que una perspec-
tiva històrica convencional li reservaria un lloc ben diferent. De fet, amb la ubicació  fotogràfica Perejaume
ha preparat una contradicció  que deixarà sense resolució  la seva pròpia posició  com a artista. 4

2. Pintures escampades

En arribar aquí, ens adonem que la ubicació  de Perejaume no es pot resoldre sense equívocs. Tant
la fotografia com el text que el situï n històricament animen una dialèctica que fa impossible fixar-lo.
En el cas  d’ aquest autor, el sentit d’ una trajectòria històrica és contestat per la trajectòria geogrà  fica
que ha seguit. 
Alguns dels textos que han intentat traçar el recorregut de l’ obra de Perejaume han ofert un inven-
tari dels diferents llocs on ha treballat l’ artista. L’ any 1980, el crític d’ art i historiador Alexandre
Cirici Pellicer visità l’ estudi de Perejaume. El resultat, un text escrit per al catàleg de la primera ex-
posició  individual a la galeria Joan Prats (Barcelona), fou una evocació  mú ltiple d’ indrets carac-
terístics de la cultura vuitcentista. 5 Ca l’ Oller de la Cortada, el lloc on treballava Perejaume alesho-
res, esdevingué als ulls de Cirici “ un gravat de Gustave Doré” , “ el mó n ombrívol i kitsch del
Neuschwanstein de Lluís II de Baviera”  amb “ un perfum wagnerià evaporat” , així com “ una at-
mosfera mig de laca japonesa mig de l’ Of èlia de Millais” , per acabar dient que “ tot és vuitcentisme”
i que, mirant al voltant de l’ estudi, “ ens dó na la impressió  d’ estar mirant quadres realistes del
1870” . Vuit anys més tard, Vicenç Altaió  insistia en l’ intent de l’ inventari: “ Can Riera, a Fuirosos,
ca l’ Oller de la Cortada, al parc de Dones d’ Aigua, Can Maresme, la Torre dels Focs i can Rocosa,
al Montnegre, el campanar de Sant Sebastià, a Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Martí d’ Ogassa...” . 6

Ara, la qüestió  no és actualitzar i perllongar la llista, sinó  esbrinar l’ economia subjacent en aques-
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ta barreja de llocs reals i alhora imaginaris; és a dir, com es passa d’ un lloc a l’ altre i què signifi-
quen aquests trànsits.
Sovint, en moltes de les pintures de Perejaume hi ha representats altres desplaçaments de pintures,
més aviat decimonòniques. Aquest transport parodia el creixent intercanvi de fons d’ obres que els
museus efectuen avui dia. En canvi, la parafernàlia del segle passat posa de manifest la transforma-
ció  que ha tingut lloc, tot evidenciant que ja no só n els espectadors dels museus els qui viatgen,
 sinó  que és el museu mateix qui surt del seu edifici. La itinerància de les obres esdevé comparable
al tràfic dels béns de consum. I en aquesta situació , el marc sembla que impulsi les teles a través de
 l’ aire, com si les parets del museu s’ esvaï ssin. De tot l’ aparell institucional que envoltava les re-
presentacions, l’ ú nic que queda amb la pintura és el marc daurat. A partir d’ aleshores l’ emmar-
cament n’ accentua la funció  protectora. No només protegeix les vores de la tela, sinó  que també
protegeix la pintura de qualsevol nova interpretació .
L’ estranyesa que produeix veure els cels solcats per rengleres de pintures, en algunes d’ aquestes
obres, és potenciada per la mudesa dels arbres. Pels títols de les pintures de Perejaume sabem que,
tot i que les obres volants responen a un tipus usual de peça de museu, els llocs representats corres-
ponen amb tota precisió  a indrets específics: el cel de Costuix (1994; pàg. 56) es veu travessat per mot-
llures buides i grups de quadres; en una altra pintura, Braque a Costuix (1992; pàg. 126), el cubisme
 sobrevola les muntanyes del capçal de la vall Ferrera; a Cal Peraire (1993; pàg. 219), la cantonada d’ u-
na pinacoteca es posa sobre un pla, i a La llotja dels Crous (1991), la pintura queda suspesa davant d’ uns
seients de teatre. Els topònims precisos es drecen davant la universalitat exaltada per l’ alta cultura.
Això no obstant, aquesta oposició  pot ser invertida, i aleshores les pintures poden fer semblar  exòtic
l’ indret representat. Hi ha poques possibilitats que el visitant habitual dels museus pugui reconèi-
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xer les localitats que designen els títols. La geografia de la cultura és tal vegada imprecisa, però en-
cara és més coneguda i propera que els llocs que ens só n propers en una dimensió  geogràfica.

3. Ocupació  silenciosa de l’ espai

Tren de postals (1981; pàg. 127) ja anticipava aquesta ubiqüitat. Signe de la revolució  industrial, el tren
significa també tot de connexions potencials: connexions, transmissions i distribucions de la imatge.
Per això, els rails de les vies, com els marcs, s’ han connotat en la pràctica de Perejaume com a me-
tonímies de la propagació  de representacions. Fins i tot, pel fet de la seva imbricació , es pot dir que
els marcs, de vegades, substitueixen els rails i a l’ inrevés (Marcs, 1986; pàg. 10 i Paysages de l ’Europe.
Gare d ’Orsay, 1996, pàg. 166). 
La fluència que sorgeix de tots aquests quadres escampats no pot ser enregistrada en cap mapa. Allò
que s’ hi acosta més és la inundació  descontrolada. Tot plegat, l’ objectiu que persegueixen aques-
tes propostes és cartografiar el recorregut de les representacions. Per això el paisatge, com a gènere,
 podria ser reconceptualitzat ara com la gran empresa de transport del segle XIX.
La formulació  més contemporània d’ aquest problema, però, s’ hauria de referir a un intercanvi de
 signes. Quan les representacions adopten una forma de distribució  i consum plenament capitalis-
ta, tot i la seva immaterialitat, se situen en un règim de mercaderia. Aleshores, la virtualitat de les
 representacions sembla cercar l’ objectivitat materialista. I aturar aleshores aquest trànsit compulsiu.
Tot plegat, això provocarà propostes ben extravagants que permetin entreveure com es desplacen i quin
és el seu estatut com a objecte. La interrupció  del seu moviment, lluny d’ un bloqueig, permet iden-
tificar-les. Perquè, per interrompre’ n el moviment, cal de primer detectar-lo. Tot i que no podem dei-
xar de considerar-ho una quimera, la visualització  del trànsit de les representacions fa palesa l’ o-
cupació  invisible i silenciosa de l’ espai. Això ens suggereix que les representacions també só n
susceptibles d’ una gestió  econòmica i política.
Perejaume no pretén identificar de manera certa la forma com es propaguen les imatges i les repre-
sentacions. Només cal veure el tipus d’ estris que “ para”  a les seves obres: Claude Monet parant una
tela d ’aranya al coll de Vila-roja (1993; pàg. 58) rememora l’ obsessió  de l’ impressionisme per captar i
“ fer captiu”  el paisatge; El motiu (1994; pàgs. 128 i 129) fixa amb quatre xinxetes clavades a la sorra
la imatge de l’ indret que canviarà, inevitablement, a causa dels efectes ambientals. El desig de fixar
i posteriorment emmagatzemar s’ expressa en totes aquestes accions descrites. Ara bé, així com no es
pot atrapar quelcom que d’ entrada defuig la seva visibilitat, tampoc no es pot pretendre arxivar-ho.
Una obra com Postaler (1984; pàg. 131) ja havia plantejat aquest doble problema en la  trajectòria de
Perejaume. L’ aparador metàl· lic per vendre les postals s’ omplia de miralls i tot plegat era  carregat
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per l’ autor fins arribar a reunir una varietat d’ entorns, tot documentat fotogràficament. La multi-
plicitat d’ atmosferes esdevenia una pintura canviant, amb un camp de visió  de 360 graus.

4. La resistència a l’ arxiu

Fins aquí, aquesta obra s’ equipararia a les investigacions que tant Robert Smithson com Robert Morris
van realitzar amb miralls desplaçats a la fi dels anys seixanta i començament dels setanta.
Significativament, però, l’ aspecte més notori del Postaler s’ introdueix en virtut de la seva influèn-
cia sobre la idea d’ exposició  i arxiu. En termes històrics, la confusió  de la noció  d’ obra amb un
 format d’ arxiu hauria de ser connectada amb les Construccions espacials penjades (1922) de Rodtxenko.
Allò que afecta directament el Postaler, tal com passava amb els ovals desmuntats de Rodtxenko, no és
 sinó  la noció  de museu com a institució  pensada per emmagatzemar les representacions. La
 conclusió  que es deriva de confrontar aquestes dues obres és que la institució  museística (per força)
ha de desmuntar l’ obra (literalment i metafòrica) per tal de conservar-la.
Aquesta comparació  no acaba d’ adquirir tot el seu sentit si no es posen de costat el conegut retrat
de Rodtxenko, amb els ovals de les Construccions espacials penjades desmuntats al darrere (pàg. 130), i
una fotografia de Perejaume, amb l’ estructura metàl· lica del postaler carregada a l’ esquena (pàg.
130). Les dues imatges representarien allò que per al museu seria un moment improductiu, atès que
les obres desmuntades no poden comunicar el mateix que quan estan ajocades. L’ interès d’ aques-
ta comparació  resideix en la possibilitat d’ incorporar el desmuntatge a la fase de la producció .
Aquest moment, incompatible amb l’ exposició  pú blica, correspon tradicionalment a l’ arxiu.

Rodtxenko davant de les construccions 
espacials penjades i desmuntades 1922
Fotografia: M. Kaufman. Georges Costakis Collection

Perejaume transportant el postaler

Postaler 1984
Postaler, miralls. 197 x 56 x 50 cm.
Fotografies. 29,5 x 138,5 cm.
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L’ arxiu, més enllà de contenir i mantenir, és un acte que oculta la representació . Per això al Postaler,
element d’ arxiu per excel· lència, no hi queda cap imatge.
D’ altra banda, al darrere del Postaler hi ha un espectacle que Perejaume realitzà amb el mú sic Josep
M. Mestres Quadreny. Piano-xofer (1984; pàg. 132) desenvolupava una sèrie de quadres escènics mo-
blats amb alguns dels dispositius habituals en l’ obra de Perejaume: un postaler, el teló  del Liceu,
miralls, rails sobre els quals es desplaçaven monitors de televisió  i el piano sobre el qual interpre-
taren quatre pianistes. El moment que voldria subratllar és aquell en què sobre els rails preparats
roda una bateria de televisors. Això coincidia amb quatre pianistes tocant a vuit mans, la imatge
dels quals es multiplicava a través dels miralls. Tant la disposició  dels televisors, com si fossin a so-
bre d’ una  cadena de muntatge, com l’ amuntegament de mans sobre les tecles evoquen la imatge del
fordisme industrial que hi havia al darrere dels plantejaments productivistes de Rodtxenko a co-
mençament dels anys vint. D’ aquesta manera, tot el dispositiu escènic de Piano-xofer eixampla el
Postaler.
D’ altra banda, les imatges de vídeo —que intervenien tant a l’ espectacle com en la disposició  ori-
ginal de l’ exposició  del Postaler— suggereixen un context d’ interpretació  que desplaça la peça vers
l’ àmbit de les imatges electròniques. La funció  del Postaler s’ enfronta aleshores amb una paradoxa:
aturar i arxivar el tràfic d’ imatges. Paradoxa que només podria ser neutralitzada si es proposés una
definició  ontològica per a aquestes imatges que els miralls recullen i reflecteixen incessantment sen-
se enregistrar res a la seva superfície. 
La precarietat ontològica i el canvi d’ ubicació  constant que reclama el Postaler, però, no s’ adiuen
gens amb la tasca fixadora del museu. De tot això se’ n deriva que el Postaler és una peça antimuseís-
tica. Perquè, com dèiem abans, defuig retenir les representacions. La qual cosa li permet d’ ampliar
el  sentit de la producció  artística. El museu que Rodtxenko mateix havia dirigit en els primers anys
de la  revo lu ció  bolxevic, anomenat Museu de la cultura pictòrica (MZhK), ja no fou concebut com

Piano-xofer 1984

Postaler II 1984
Fotografia. 93 x 167 cm.
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un magatzem de l’ objecte ú nic, sinó  com un arxiu. 7 D’ aquesta manera, el museu deixa de banda
el problema de les representacions. Per contra, s’ institueix en indret que gestiona aquest protocol de
muntatge i desmuntatge, un procés que podem associar igualment a la producció . 

5. El Postaler abatut

A banda de la retòrica processual, hi ha un moment en la manipulació  del Postaler que ajuda a expli-
car el treball de Perejaume. Aquest moment està fixat fotogràficament i mostra la seva estructura metàl· li-
ca tota carregada de miralls. La particularitat d’ aquesta presentació  consisteix en el fet que el pos-
taler jeu sobre el terra de manera que l’ eix perpendicular s’ identifica amb l’ horitzó  (pàg. 133).
Aparentment, aquesta operació  reprodueix una imatge freqüent en la seva trajectòria: la del paisat-
ge dins el paisatge. En aquest cas, i gràcies a l’ efecte dels miralls, dos horitzons se superposen. Un
antecedent d’ aquesta modalitat paisatgística podria ser L’entrada del mar (1980; pàg. 41), on el paisat-
ge funciona com una cortina que, en ser descorreguda, deixa veure un altre paisatge. De fet, el mateix
Cirici Pellicer ja constatava al seu text que “ Moltes vegades el paisatge hi és tractat [en l’ obra de
Perejaume] com si fos un paisatge de teló  de teatre” . 8

Amb l’ avantatge de proporcionar-nos la visió  retrospectiva, aquest abatiment del Postaler adquireix una
significació  que va més enllà del model de paisatge dins el paisatge. El pas del Postaler de la seva posi-
ció  vertical a l’ horitzontal és ple d’ implicacions que caldrà destriar. D’ aquest tipus de desplaçament
entre un eix i un altre, la mateixa trajectòria de Perejaume n’ ha fet una referència metodològica. 9

Si a continuació  del Postaler abatut apleguéssim una sèrie d’ obres, com ara Cim de Catiu d ’Or (1988;
pàg. 104), Ombra de la motllura d ’un quadre de Nicolau Raurich a la paret del Museu d ’Art Modern de Barcelona (1988;
pàg. 134) i Pessebrisme del Quadrat Negre (1993; pàg. 135), n’ obtindríem un conjunt ben heterogeni. Però
la diversitat aparent amaga un moviment semblant. En tots tres, l’ obra transportada sobre un angle
de 90 graus és transformada i llegida com un reflex deformat d’ ella mateixa. Si els textos freudians
parlen d’ un oblit en la incorporació  a la vertical que representa l’ adquisició  cultural, en l’ abati-
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ment podrem veure-hi un record. Aquesta relació  entre un moment i l’ altre manté un lligam de cau-
salitat. Així, doncs, el tercer exemple dels tres citats abans (Ombra de la motllura d ’un quadre de Nicolau
Raurich...) és el resultat d’ una projecció , tal com diu el títol. L’ ombra —una reproducció  mecànica
de les motllures del marc sobre la paret— imposa un canvi de significat. El positivisme evident del
procediment sembla traï t pel resultat. La projecció  del marc sobre la paret  dibuixa una cadena de
protuberàncies. Una vegada més, tot es torna muntanya.
Pel que fa a la gran motllura retorta que és Cim de Catiu d ’Or (pàg 104), la projecció  del marc sobre la
roca impedeix mantenir el pla al qual s’ ajusta el marc per principi. La relació  de causalitat aquí
 resulta tan deformadora com informativa. En separar el marc de la roca que li dó na forma, el fus-
tam i el daurat recuperen l’ autonomia expositiva. Tot i que aquest marc ens sembla buit, com altres
que trobem en la trajectòria de Perejaume, a partir d’ aquest procés és ple. Aleshores direm que fun-
ciona com un índex, és a dir, com una marca transportable.
La qualitat ornamental del marc-índex hi afegeix sentit. Veient Pessebrisme del Quadrat Negre ens adonem
que les clivelles del quadre —quan arriben al terra— es dilaten i adopten una forma laberíntica. Aquest
dibuix del temps passa del negatiu (sobre la superfície de la pintura) al positiu (sobre el terra). El mo-
tiu mateix del quadrat negre cedeix el protagonisme a aquestes línies imprevisibles. L’ abstracció
suprema s’ esfilagarsa en rú briques complicades. L’ ornament reprimit pel programa del suprema-
tisme reapareix atzarosament, de forma natural i a través d’ un procés orgànic. I l’ ideal de tabula ra-
sa, associat a les avantguardes amb l’ autonomia comunicativa del color i de la forma —i exemplifi-

Ombra de la motllura d’un quadre de Nicolau Raurich 
a la paret del Museu d’Art Modern de Barcelona 1988
Fotografia. 17 x 24 cm.

Pessebrisme del Quadrat Negre 1993
Ferro i fotocòpia de la pintura de Malèvitx 
Quadrat negre sobre fons blanc 1915. Dimensions variables
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cat per fites com la del Quadrat negre (1915)—, reapareix en aquest abatiment del quadre de Malèvitx.
Virtualment, quan el quadre assoleix l’ horitzontal, es dilueix en el territori natural, de manera que
la dimensió  cultural i històrica es condensa geològicament.

6. De cara a la cultura, d’ esquena a la natura

Aquests abatiments, projeccions i desplaçaments s’ assimilen els uns als altres. L’ autoritat de  l’ original
queda relegada per l’ autoritarisme del procés. Els autors, les obres, els marcs, el territori, els es-
pectadors, tots parlen durant aquest procés mitjançant un intercanvi de posicions. A Metamorfosi (1988;
pàg. 136), per exemple, un llibre d’ artista realitzat conjuntament amb l’ escriptor Pere Gimferrer,
Perejaume substituí el nom del poeta pel seu. La poesia que du per títol Signe, originalment signada
per Pere Gimferrer, apareix calcada a la pàgina següent.
Amb el traspàs, la poesia calcada perd la signatura del seu autor i hi veu aparèixer la de Perejaume,
amb el mateix to blau que la resta del poema copiat. En aquest exercici aparent de mimesi i d’ il· lus-
tració , allò que Perejaume fa és mantenir l’ autor del poema tot sostraient-li la signatura. La  paradoxa
s’ explica si admetem que la mimesi, o la duplicació , provoca un debilitament de la singularitat i la
individualitat d’ allò copiat. En aquest sentit, Perejaume veu necessari interrompre la mimesi que
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 desautoritzaria el poema, si cal, amb el seu propi nom. Així és com salva el de Pere Gimferrer. De fet,
aquesta operació  ja ens és familiar. No és gaire diferent d’ aquella en què el cos de Perejaume subs-
tituí el nom propi de Miró  per salvar la model de La vaileta de l’ efecte de la fixació  pictòrica.
Més enllà de la semblança, la mimesi provoca una desorientació  i una pèrdua de l’ eix de referèn-
cia des del qual es pugui assenyalar el lloc de l’ original o del natural. A Natura i signatura (1990;
pàg. 157), el títol de l’ obra —tant com la reproducció  en catàleg o la seva presentació  expositiva—
planteja aquest problema. L’ obra conté una pedra i la seva còpia exacta. La còpia, reproduï da a l’ es-
querra, adquireix una prioritat ordinal que contagia la seva cardinalitat, és a dir, sembla que tendeixi
a situar-se en l’ eix de la natura (potser perquè és vista gairebé com a escriptura). Mentre que la  pedra
veritable, segona en un ordre de lectura, sembla instal· lada en l’ eix de la cultura. Ni que la dispo -
sició  fos casual, o fins i tot, ni que la meva interpretació  fos atzarosa, qui parla a través de mi —
com diria Roland Barthes— és l’ efecte formatiu de la cultura. El mateix ordre del títol, Natura i sig-
natura, és l’ ordre de la peça reflectida sobre un mirall en què les posicions veritables del natural i
el cultural s’ han invertit. I podrien seguir invertint-se en un procés infinit. En aquesta espiral de
substitucions, la signatura estableix senyals de propietat cultural sobre el domini del natural. Per
això, Gabinet fantàstic (1985-1988; pàg. 138), lluny de semblar una mera acumulació  de còpies, pro-
dueix també un efecte desorientador. Es tracta d’ una superposició  de signatures sobre el paisatge
de Granada, pintat originalment per Marià Fortuny.
El quadre de Fortuny, Paisatge de Granada (1870-1872), és amb tota seguretat el referent d’ una pintu-
ra d’ Édouard Manet que es troba a la Stuttgart Galerie, Landschaft bei Oloron-St. Marie (1871). En aquest
cas, la còpia de Manet recupera un referent plausible en adquirir un nou topònim. De la mateixa ma-
nera que el marc queia i s’ emmotllava sobre el cim del Catiu d’ Or, la imatge de Granada es posa
sobre Oloron-St. Marie. L’ efecte d’ aquesta adaptació  eixampla lleugerament el format de la tela
de Manet, tot dilatant el paisatge. 
Però no només es tracta d’ un canvi de les proporcions formals. Les proporcions corregides só n
les de la proximitat al natural. Per això, per legitimar-se històricament, el quadre de Manet necessi-
ta evocar una relació  de primer ordre amb el paisatge. D’ aquesta relació  amb el natural, Perejaume
 mateix no n’ ha fet una recuperació  essencialista, sinó  una matèria de ficció . Per això, és molt pro-
bable que aquests abatiments i projeccions, presentats en principi com un retorn als valors naturals,
no condueixin a un redescobriment de l’ eix de la natura. Quan el vector cultural es deixa caure
 sobre la coordenada del natural, s’ esdevé un altre moment de cultura.
En un text breu de Perejaume, “ Em giro a mirar”  (1986), aquest efecte pel qual tot ha esdevingut un
producte de la cultura es dramatitza com un gest del cos, que, en una nova variant d’ abatiment, ara
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es tomba d’ esquena tal com diu el títol:

Passades les motllures de l’ arbreda, a un tombant del corriol, s’ observa un paisatge epígon rere un vernís

ranci i enfosquit. Hi ha una distribució  romàntica dels turons i les fondalades com si els hagués apessebrat Lluís

Rigalt o bé Francesc Xavier Parcerisas. El cel, en canvi, és d’ una factura més recent, pertanyent, potser, a una

tarda de Francesc Gimeno ennuvolada per a un Joaquim Mir encara jove. Al tard, allà on el sol és més viu,

 s’ endevinen les ratlles assafranades del pinzell al peu dels relleus daurats de la motllura de ponent. En fer-se

fosc, els llums dels masos mig apagats pels gruixos de l’ alzinar es deuen a la mà inconfusible de Nicolau Raurich.
10

Això seria una projecció  pictòrica sobre la realitat. Però efectivament, en girar-se, allò que veu ja no
és paisatge, ni pintura, sinó  literatura. I, a més a més, en virtut del gest, l’ autor queda de cara a la
 cultura i, tal vegada, d’ esquena a la natura. Allò que queda fora del camp de visió  és natura sim-
plement perquè es troba fora del marc literari. Aquest “ fora”  és relatiu, però: si llegíssim aquesta ci-
tació  des d’ una perspectiva foucauldiana, el paisatge es fragmentaria en cèl· lules representades per
autors, de manera que abandonar-ne un significaria ingressar en un altre de manera inevitable. En
aquest sentit, més que no pas contaminació  cultural, el que aquest text revela és allò que el Freud de
El  malestar en la cultura anomenaria “ culpabilitat de la mirada” , és a dir, la mirada educada.

7. El valor d’ ú s del mot “ apessebrat”

Això no obstant, la clau d’ aquestes operacions està en l’ adjectiu “ apessebrat”  que apareix a la ci-
tació  anterior. Com que es tracta d’ una derivació  genuï na de Perejaume, cal considerar-lo pràcti-
cament com un neologisme. L’ ampliació  del camp semàntic és tal vegada una via per esbrinar el va-
lor d’ ú s  d’ aquest mot. El fragment següent, extret d’ un text més extens de Perejaume, proporciona
un exemple  d’ aquestes operacions que, des del Postaler abatut, hem vingut anomenant abatiments,
projeccions, transports, desplaçaments, mimesis, substitucions, girs, etc. Diu així:

Anem a un altre apessebrament. L’ any 1908, Ferdinand Hodler coneix Valentine. L’ any 1914 Valentine emmalal-

teix i és ingressada en una clínica de Lausana. Hodler inicia un seguit de dibuixos de Valentine allitada, tots ells

datats. El realisme és punyent, els formats progressivament apaïsats. Al llarg de l’ agonia —Valentine mor el 26 de

gener de 1915— Hodler alterna aquests retrats amb vistes del llac Leman, a la posta, preses des de la finestra de la

cambra. La serralada sobre el llac i Valentine ajaguda al llit es confonen cada cop més. Hi ha un progressiu aturonar-
se del cos de Valentine i una representació a escala humana de les muntanyes. El rostre, les mans, els coixins, els plecs

dels llençols en un acotxament paisatgístic i els turons reals i les valls boiroses en un suggeriment de figura, de re-

trat. En el darrer dels retrats, amb les mans plegades al ventre i el rostre inert i  endurit, Valentine jeu completa-
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ment estirada damunt el llit, amb un vestit de color verd. 11

Perejaume identifica tots els mots en cursiva amb el mot “ pessebrisme” . A més d’ abatiments,
però, el “ pessebrisme”  també conté elevacions, engrandiments, enaltiments. Ací i allà trobarem exem-
ples de monumentalització  (pàg. 52). Per tant, la peanya del monument servirà alhora per separar i
per  pujar. Una pinzellada pot ser, literalment, pujada en el sentit d’ un eix cultural; altrament dit,
és aproximada al nostre eix de visió .
Per tant, si la “ redempció ”  que seguia a l’ abandonament de la vertical no recupera la natura és per-
què el “ pessebrisme”  també sublima. És a dir, que volent identificar-se amb el natural, se n’ allun-
ya. O bé acaba projectant un producte de la cultura allí on esperava recuperar natura. Cal corregir i
dir, doncs, que el “ pessebrisme”  barreja les caigudes i les alçades dels dos eixos esmentats. Com diu
Perejaume, “ Hi ha [alhora] un progressiu aturonar-se del cos de Valentine i una representació  a  escala
humana de les muntanyes” . El sentit d’ una direcció  ú nica queda afeblit, doncs. Un retard pel
que fa a l’ aparició  d’ aquesta imatge tan buscada de la natura no significa, però, que sigui oblidada.
Tant un abatiment com una sublimació  cerquen apropar-se al mateix. Amb graus de proximitat di-
versos,  marcats per inscripcions ideològiques sobre el territori. La qual cosa vol dir que el treball de
Perejaume no deixa de tenir fites materials o, si ho voleu, naturals. 
Abatiments i sublimacions mai no impliquen un rescat. Per això ens caldrà parlar d’ una segona  natura.
D’ una natura que se superposa a una natura inassolible. La segona natura serà, per tant, aquella
que s’ ofereix a ser contemplada com un producte de la visió .

8. Estatut de mètode

Tal com el presenta Perejaume, el “ pessebrisme”  aspira a l’ estatut de mètode. En aquesta
 representació  de la pròpia pràctica apareixen una sèrie de treballs que assumiran la tasca d’ expli-
car-lo, sistematitzar-lo i visualitzar-lo. Dibuixos i objectes se sumen a l’ esforç per fer transparent el
mètode. Així, Mètode pessebrístic de lectura (1990; pàg. 114) exposa diagramàticament la triangulació  en-
tre una llenca de suro, l’ ull i la ment. En canvi, Plenairista (1992; pàg. 115) insisteix a presentar el
“ pessebrisme”  com un mètode d’ observació , col· locant una figureta de fang que representa el pin-
tor davant d’ una escorça. D’ aquesta manera, els materials tradicionals de l’ escena nadalenca
só n extrapolats per un ú s pseudocientífic. Obres, visualitzacions i textos també reprodueixen una
triangulació . L’ efecte d’ aquest triangle deixa el mètode sense una veritat essencial. Cadascun dels
vèrtexs remet  circularment a la resta. Per això, en lloc d’ un aclariment, ens trobarem amb un cons-
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tant desplaçament i  exemplificació  del mateix mètode.
En conseqüència, el “ pessebrisme”  aconsegueix fonamentar-se i desdoblar-se en referències a d’ al-
tres autors. Alexander Cozens, pintor anglès del segle XVIII, i Fuxier, un personatge de ficció  ex-
tret de la novel· la Impressions d ’Afrique, de Raymond Roussel, se superposen en una seqüència de ci-
tacions al llibre de Perejaume La pintura i la boca (1993). El mètode de Cozens, mitjançant el qual unes
taques de tinta dibuixen la composició  d’ un paisatge imaginat, o les fantàstiques històries de l’ es-
cultor anomenat Fuxier, que guarda el secret d’ unes pastilles de color que catalitzen figuracions d’ e-
fecte passatger, só n contribucions que afegeixen un valor pseudohistòric al mètode. 
L’ obsessiva paràfrasi, com si així es volgués reforçar el mètode, acabarà produint derivacions del
“ pessebrisme” . De fet, aquest mètode s’ hauria d’ incloure en una genealogia que el faria venir des-
prés d’ una sèrie d’ aparicions (associades amb les pintures de la fi dels anys setanta i començament
dels vuitanta). Les sobtades aparicions en el paisatge d’ aquells elements o personatges que l’ indret
mateix semblava requerir a l’ autor (pàgs. 39-40) só n una formulació  més primitiva i surrealitzant
dels mètodes que vénen després, com el collage (al qual ja ens hem referit com una política de tro-
bades), la despintura o l’ oï sme. 
Cap dels mètodes no dissimula la seva artificiositat. El soroll que implica portar-los a la pràctica de-
semmascara la silenciosa ocupació  de l’ espai que imatges i representacions porten a terme. Per això
els mètodes assumeixen la tasca de formalitzar una economia de la representació . En regular la
producció  de les imatges, els mètodes tendeixen a convertir-se en mètodes de figuració . No sem-
blaria possible d’ introduir un cert control en aquest espai si no fos perquè en el domini de la co-
municació  s’ exerceix  sense cap mena de transparència. Els mètodes de Perejaume reflecteixen crí-
ticament aquesta situació . Les  formes d’ imaginació  de l’ artista, representades i afabulades per ell
mateix, no só n pautes de treball exclusivament personals. Ans al contrari, dialoguen irònicament
amb un espai pú blic saturat d’ imatges.
La desmaterialització  pròpia de l’ art conceptual i la tendència als monocroms semblarien dignes an-
tecedents d’ aquesta actitud si no fos perquè Perejaume avalua aquestes fites en termes literaris. Lluny
de convertir-se en fites de la lleugeresa moderna, só n la darrera capa de llenguatge. Tal com va veu-
re Robert Smithson, el llenguatge “ cobreix”  en lloc de “ descobrir” . 12 En aquest punt, la represa de
Perejaume desvetlla el pes de la desmaterialització . L’ explicació  que Lawrence Weiner, per exem-
ple, dó na dels seus primers statements confirma que la pintura, igual que l’ escultura, s’ havien trans-
format en  literatura per l’ efecte i el predomini de la crítica moderna (“ Totalment literatura!” ). 13

Per a Perejaume, el gir lingüístic no és una simple metàfora. En convertir l’ acumulació  discursiva en
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un volum geològic, el gir que suggereix és de caire literal. És a dir, que desconfiarà de la qualitat meta -
fòrica de l’ art modern i la sotmetrà a una quantificació  absurda (Set mirades, 1992 ). D’ aquesta  manera,
Perejaume provoca una situació  en la qual el positivisme es veu encarat amb els seus propis usos.

9. Despintura

El mètode té, a la pràctica, un valor d’ interrupció . La discontinuï tat produeix aleshores una du-
plicació  del treball de Perejaume. D’ aquesta manera aconsegueix que l’ obra mateixa, desdoblada,
 s’ autocritiqui. El mètode de la despintura, que té variants en el desdibuix i en la desescultura, as-
sumeix la interrupció  d’ aquesta incessant activitat de la representació . Així és com articula un
plany per l’ excés d’ imatges que caracteritza el mó n contemporani. Després, com si es fes ressò d’ a-
quella  cita de Smithson, posa la pràctica de l’ art al servei d’ un “ descobriment”  de les capes que
fan el mó n.
A continuació , la despintura se situa en la línia de l’ eix vertical, al llarg del qual es detecten els
 diferents estrats geològics i culturals. Assumida la proposta, els successius recobriments que confi-
guren el paisatge poden ser recuperats mitjançant una introspecció  arqueològica. Hi ha obres de
Perejaume com Pintura: Clisson (1989; pàg. 142) i Pintura: Fuirosos (1990; pàg. 142) que col· laboren amb
aquesta ficció  i la il· lustren. Les excavacions que ambdues obres escenifiquen representen  l’ afany
per demostrar allò que el mètode ha avançat com una hipòtesi.
El deler d’ aquesta comprovació  l’ acosta al Dalí de El mito trágico del “Angelus” de Millet (1963).       En
aquell text, Dalí exigia que la pintura de Millet fos radiografiada per comprovar si a sota, efectiva-
ment, com li havien informat, hi havia rastres d’ un taüt amb el fill mort entre els peus de la  parella.
Aquesta fal· lera daliniana no és gaire diferent de la que afecta Perejaume. Dalí continua l’ exposició
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Pintura: Clisson 1989

Pintura: Fuirosos 1990

Terra sobre mirall: Pineda de Mar 1997
Pou de Can Jaume Comas
Pou de Can Rossell
Pou de Can Benjumea



143

del seu cas fins arribar a escriure el següent: 

Segú n cierta correspondencia, un amigo de Millet que residía en París le habría puesto al corriente de la evolu-

ció n del gusto en la capital y la creciente tendencia en contra de los efectos demasiado melodramáticos.

Probablemente Millet se dejaría convencer y amortajó  al hijo muerto con una capa de pintura que representaba la

tierra. 14

El rendiment psicoanalític que Dalí va extreure de la darrera frase (“ ... y amortajó  al hijo muerto con
una capa de pintura que representaba la tierra.” ) és comparable al rendiment narratiu que —en el seu
propi treball— Perejaume extreu d’ aquesta capa de pintura que sedimenta (i representa) la terra. Ell
també considera la pintura com un mitjà d’ oblit que du a terme un encobriment físic i moral.
Aquestes capes —que també poden ser llegides com una acumulació  d’ interpretacions sobre el pai-
satge— funcionen estructuralment com cercles hermenèutics que només podrà trencar un esperit
pragmàtic. Aleshores, si la retòrica del romanticisme havia estat capaç de generar i produir el paisat-
ge a través d’ una exaltació  poètica, en una reencarnació  de l’ eix vertical, veiem com el tall trans-
versal —propi de la visió  geològica— s’ hi oposa de manera radical. La diferència de 90 graus que al
llarg dels abatiments s’ ha fet visible entre els eixos, ara genera diferents llenguatges per parlar del
paisatge. Aquesta és una dialèctica que assetja la recepció  estètica moderna. 15 Dalí mateix, un cop
 havia sotmès el quadre de Millet a l’ anàlisi radiogràfica, tancava el pròleg de El mito trágico del “Angelus”
de Millet amb una al· lusió  a aquest conflicte: 

Después de este acontecimiento, Gala me dijo: “ si este resultado constituyera una prueba, sería maravilloso;

pero si todo el libro no fuera más que una pura construcció n del espíritu, ¡ entonces sería sublime!” 16

Aquesta oposició  entre l’ empirisme de la prova i el desbordament de l’ esperit desactiva la retòri-
ca romàntica que molts espectadors projecten sobre l’ obra de Perejaume i que la mateixa obra sem-
bla reclamar. En certa manera, reprodueix les oposicions i les compensacions entre poesia i retòrica
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 pú blica característiques del segle XVIII. 17 El pragmatisme del discurs geològic sembla allunyar la sen-
sualitat. Els productes de l’ esperit s’ encaren amb els exemples d’ una racionalitat tan simplificada
o tan complexa com el primer terme de la comparació . 
En la pràctica de Perejaume, la visió  tampoc no deixa de banda aquesta confrontació . Aleshores,
com que ja no és desinteressada, és còmplice. Així, doncs, recupera la seva dependència del text.
Veiem, per exemple, una altra sèrie d’ obres com Terra sobre mirall: Pineda de Mar (1997; pàg. 143), on els
pous d’ aigua só n accessos privilegiats a la capa freàtica. L’ aigua del fons és convertida en un mi-
rall. 
Seguint el joc, per sota de la terra hi hauria estesa una immensa làmina reflectora, que de tant en tant
es deixa veure. En aquest exercici d’ il· lustració , el tòpic de la profunditat és doblement representat
i desmuntat. La imbricació  amb el text de la ficció  ordida per Perejaume sembla ja indestriable.
Aleshores, obres de format més petit com La pintura cobrint la terra (1995; pàg. 1) adquireixen d’ imme-
diat el valor d’ episodi d’ un mite. Amb això la visió  reforça el seu sentit òptic com a il· lustració  del
mó n.
Comptat i debatut, mètodes com el pessebrisme vénen a engrossir l’ estructura narrativa d’ aquest
 mite, mentre que la despintura té un paper invers, ja que en protagonitza el desentranyament. Aquest
fer i desfer aconsegueix erosionar la certesa pel que fa al punt de partida de tota aquesta història.
Com diria Lautréamont en un dels seus aforismes, “ Els principis essencials han de quedar fora de
discussió ” . 18 En aquest sentit, la inaccessibilitat i la irrecuperabilitat del principi reforcen el mite
com a narració  fundacional. Pel que fa a aquesta narració , tant l’ escriptura com la lectura esde-
venen activitats de primer ordre per mantenir-la. Per contra, la visió  adquireix un paper exegètic,
secundari i instrumental.

10. La pintura enregistrada sobre el cos

En aquest procés d’ instrumentalització  hi ha obres que tenen tot l’ aspecte d’ estris amb una fun-
ció  imprecisa. Aquests aparells poden ser considerats pròtesis tècniques de la visió . I molt sovint
les metàfores textuals que apareixen arreu dels textos de Perejaume se sostenen empíricament amb

144

Brugaters i algòlegs 1980
Ulleres submarines. 14 x 15 x 16 cm.

Acció en la qual l’autor va capbussar-se al mar amb

aquestes ulleres, per observar un fons algós i, abans

de sortir de l’aigua, va abaixar la visera.

Acompanyat per un amic, i sempre amb les ulleres

tapades, l’autor va ser conduït, en cotxe, fins a 

un bosc espès i humit dels fondals del Montnegre. 

Un cop allà, va alçar la visera per tal de guaitar

aquella vegetació, com si la vegetació submarina 

i la  d’aquell bosc fossin realitats contigües.
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 l’ ajut d’ aquestes pròtesis.
Brugaters i algòlegs (1980; pàg. 144), que no só n més que unes ulleres d’ aigua manipulades, s’ insereix
de ple en una sèrie de transicions entre el fons del mar i la muntanya, pròpies del treball de Perejaume
de la fi dels setanta. Les immersions i transicions en el paisatge, acomplides literàriament amb els po-
emes d’ Oli damunt paper (1978-1981), es complementen en l’ espai de la demostració . Sense un ma-
nual d’ ú s a l’ abast, aquest objecte invita a proposar una sèrie d’ hipòtesis per conferir-li un  valor
funcional a contracorrent del valor estètic. Amb una tapa que impedeix totalment la visió , el més
probable és que les ulleres servissin a aquell que les usés per experimentar una visió  contigua del
fons del mar i les fondalades del bosc. Això, si s’ ha de jutjar per una pintura de la mateixa època
en la qual un far emergeix de les obagues (Far emboscat, 1980; pàg. 43).
La tapa de les ulleres abaixada enfosquia la visió  i, aleshores, l’ efecte d’ aquesta manipulació  de la
 visió provocava la desubicació  de l’ usuari. 19 En aquell moment Perejaume escrivia coses com aques-
ta: “ Visc en el mar, però és d’ una aigua tan / antiga, que fingeix plans i pujols” . 20

En certa manera, aquest tipus d’ enfosquiment s’ associaria amb una tècnica pictòrica poc ortodoxa,
com la que Michelangelo Pistoletto relata al seu llibre L’uomo nero (1970). Pistoletto hi explica les se-
ves experiències de pintura telepàtica i conta que invitava els visitants de l’ exposició  a jeure so-
bre matalassos al terra de la galeria. Tots plegats, l’ artista inclòs, tancaven els ulls. Aquests eren els
mots que es pronunciaven durant l’ acció :

Ara comença la transmissió  de pintura telepàtica, tothom ha de cloure els ulls i jo crearé, en l’ espai negre dels

meus ulls clucs, pintures, colors, llums, dibuixos, estàtics i en moviment. Veureu les meves obres sobre la pan-

talla dels vostres ulls tancats. 21

Simulador de pintura 1993
Olieres per dur penjades mentre caminem de manera que anem 

sentint olor de trementina i oli de llinosa. Xiruques amb 

goma-escuma a les soles per obtenir la sensació d’un terra pintarós



Les accions d’ aquest tipus, que Pistoletto realitzava molt sovint en col· laboració  amb la seva trou-
pe “ Lo Zoo”  (1969), donen peu a parlar d’ un retorn a la pintura que no tindria res a veure amb el
 retorn a la pintura que vam conèixer durant els vuitanta. A partir dels exemples de Pistoletto i de
Perejaume, la visió  i la performance destrien la pintura. Desmuntada com a gènere, un cop recons-
truï da, la pintura no tornarà a ser la mateixa.
La performance que exigeixen estris com ara les ulleres esmentades converteix el cos en un espai de com-
provació  fenomenològica. L’ ú ltima prova consisteix a fer que els sentits es creguin la ficció  que
desenvolupa el treball de Perejaume. Simulador de pintura (1993; pàg. 145) —un altre joc d’ estris com el
que hem esmentat abans— modifica la interpretació  de la realitat. Tal com diu el subtítol d’ aquesta
obra, “ olieres per a dur penjades mentre caminem de manera que anem sentint olor de trementina i oli
de llinosa”  i “ Xiruques amb goma escuma a les soles per obtenir la sensació  d’ un terra pintaró s” .
Aquest salt de l’ enunciació  del mètode a la performance no desfà l’ encanteri al qual se sotmet l’ ar-
tista sinó  que més aviat el segella. La consistència d’ aquesta versió  pictòrica de la realitat depèn de
la percepció .
Des d’ aquest punt de vista, la il· lusió  d’ autonomia que la pintura semblava haver conquerit era,
en realitat, una contaminació  de l’ autonomia del paisatge.
Aleshores, la pintura acaba enregistrant-se sobre el cos. El repertori de gestos que la denoten, la mà
en forma de visera i el gest de silenci, o el gest que la subjecta (Pinzellades, 1992; pàg. 70), constitueixen
una inscripció  gestual, de la mateixa manera que la pintura dels expressionistes  abstractes es re-
dueix a un gesticular transcendent. L’ actuació  fotografiada a La soprano Maria Dolors Aldea interpretant
la pintura (1994; pàg. 71) presenta un repertori de gestos que —com passava amb Simulador de pintura—
evoca la recepció . El cos repeteix la pintura com un conjunt de ganyotes fins fixar-la ergonòmica-
ment. Per tant, si bé s’ ha parlat d’ un desplegament territorial, també hi ha, en aquest  aspecte, un
replegament.
L’ ú ltim dels replegaments possibles s’ hauria consumat amb dos recipients d’ or per contenir la vi-
sió . Així, a l’ altre extrem d’ una línia d’ estris del mateix tipus que les ulleres (Brugaters i algòlegs),
tenim Gran emmarcatge (1998; pàg. 146). Aquests marcs al voltant dels lòbuls oculars desterritorialitzen
la visió  i la separen del cos. Com diu Jonathan Crary, “ a l’ experiència visual se li dó na una mobi-
litat i una intercanviabilitat sense precedents, abstreta de qualsevol referent o lloc de referència” . 22

Aquest aparent reductivisme, però, encobreix el més gran dels espais, per tal com la distància en-
tre les posicions dels dos ulls pot ser estirada tant com es vulgui. L’ espai que s’ obre entre els dos
glòbuls acull tot un seguit de pràctiques de dilatació  espacial. En resum, dues nocions de l’ es-
pai, una de tancada i una d’ oberta, es confronten amb aquest tipus de pràctiques. 
Per a un geògraf postmodern com David Harvey, les dues concepcions posen en dubte que hi hagi un
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Gran emmarcatge 
(Aureolació ocular) 1998

Or. ø 4 cm. 



moment i un lloc per a cada cosa. 23 En aquest sentit Perejaume desbloqueja l’ extremada localitza-
ció  del sistema de l’ art. Per això quan va carregar un Miró  fins a dalt de tot de la muntanya amb un
grup d’ estudiants (Un miró al Planell d ’Uja, 1991; pàg. 20), o quan va transportar un Hodler, un Lorca i
un Picabia per diferents itineraris urbans i naturals (1996), va desencadenar un efecte exòtic. Les
 oposicions naturals de l’ espai van sotmetre’ s a una fricció  productiva. Aleshores, deslliurats de l’ a-
parell  discursiu que els protegeix, aquests quadres es van adaptar a una escriptura orogràfica. D’ aquí
se’ n  deriva una modalitat d’ escriptura dilatada que acabarà configurant la base d’ un dels darrers
mètodes enunciats per l’ artista, l’ oï sme (L’autor encebant la tinta en un vessant del Montnegre, 1998; pàg.
148). 24

11. Paisatge autònom

A partir de la publicació  del llibre Oïsme. Una escriptura natural a partir dels croquis pirinencs de Jacint Verdaguer
(1998), la trajectòria de Perejaume s’ ha reinventat a ella mateixa. Aquella ficció  en què se situava la
seva obra pren ara un altre embolcall. L’ alter ego de Perejaume, el plenairista, camina ara vestit amb
branques enramades pel cos (pàg. 151). El paisatge i el seu observador s’ han fos de la mateixa ma-
nera que la pintura revestia el cos de la soprano amb gestos.
Al marge de l’ enunciació , la visualització  i la demostració  que els mètodes esmentats fins aquí
comprenen, hi ha un component assimilat al mateix mètode. Es tracta d’ una il· lusió  de passivitat
nogensmenys productiva, com quan proposa “ Deixar de fer una exposició ” . D’ aquesta manera,
l’ autor prescindeix de la seva capacitat de produir. Perejaume lliura la preuada autonomia de l’ ar-
tista modern al paisatge. De fet, retorna un estatut d’ autonomia que l’ art modern —quan es va em-
mirallar en el model romàntic i creatiu del paisatge— havia cregut seu. A partir d’ aquell moment,
Perejaume es converteix en un espectador subjugat per la vida independent del territori.
Amb aquesta concessió , l’ artista aconsegueix una inversió  del procés de producció . Sens dubte,
el mètode de la despintura —i les seves variants— és el que millor ho fonamenta. La reversibilitat
del procés (Desescultura, 1991), a més d’ una compensació  i restitució  de caire ecològic, 25 propor-
ciona l’ espectacle de la repetició , molt semblant al que ofereixen les transmissions d’ esdeveni-
ments esportius. Si abans hem dit que els abatiments redimien l’ experiència de la cultura, ara po-
dem dir que la repetició  promet descobrir la falta, d’ ordre material i moral alhora. D’ acord amb un
model fílmic, la màquina de la natura podria replegar-se a un punt de no intervenció  humana. Després,
aquesta màquina s’ encarregarà de repetir el paisatge, fins arribar a produir la segona natura. Aquesta
repetició  és la que condueix a allò que Perejaume anomena El tedi museogràf ic (1997 pàg. 216), una me-
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na d’ avorriment calculat i propi d’ una fàbrica d’ imatges. Per això, l’ autonomia productiva de la
natura és el model més oportú  per a substituir el model del creador romàntic. No és del tot irrelle-
vant que els paisatges de Caspar David Friedrich estiguin plens de personatges d’ esquena. Só n els
obrers de la fàbrica de la natura. Tot contemplant-la, la produeixen.
Tot això implica que el lloc de la producció  ha estat desplaçat a l’ àmbit del paisatge. De fet, el taller
de l’ artista mai no ha tingut una rellevància especial en Perejaume. Ben al contrari, el plenairista,
el protagonista de la ficció  que sosté l’ obra de Perejaume, és qui marca el territori de la produc-
ció  amb les seves incursions. Aquest personatge és el que va i ve de la fàbrica de la natura.
La inversió  cognitiva i lingü ística per formar aquesta imatge del paisatge ha confrontat Perejaume
a una màquina complexa. Com diu Toni Negri, “ res no seria més fals que pretendre que les determi-
nacions d’ aquesta màquina só n naturals en sentit propi” . 26 Des d’ aquesta perspectiva, la immedia-
ta oposició  entre una raó  explotadora i la natura queda atenuada. La instal· lació  A imatge i semblança
(1988; pàg. 12) i la peça Excavadora recollint postals (1983; pàg. 151) podrien donar peu a denunciar l’ a-
gressivitat de la intervenció  humana en el paisatge, però de fet serveixen una finalitat distinta.
L’ excavadora, malgrat ser el signe de l’ atac al paisatge, aquí col· labora amb la natura com una ex-
tensió  de la maquinària que el defineix i l’ explica. Des d’ aquesta perspectiva, el paisatge no està
fora del discurs del progrés representat per la màquina.
Davant de l’ amenaça de sentir-se alienada per aquesta maquinària, la pràctica de Perejaume

Excavadora recollint postals 1983
Excavadora de joguina i postals. 10 x 16 x 35 cm.

Pintor plenairista (detall) 1996
Tècnica mixta sobre paper. 30 x 42 cm.



 reprodueix formes d’ emancipació . Amb la proposició  de l’ oï sme, l’ oï da és recuperada com
un sentit que,  atesa la seva marginació  històrica, ha adquirit una certa independència respecte de
la visió . Aquesta  autonomia de la percepció  auditiva equilibra l’ aculturació  de la vista. Sabent
que els propis  treballs de Perejaume s’ havien negat l’ autonomia característica de les obres d’ art
modernes, la ubicació  de l’ oï da al centre de les formes de producció  artística recupera l’ ide-
al d’ una pràctica emancipada. En la mateixa línia de treball, des de fa temps les homofonies com-
pensen la manca d’ una lògica  comuna en l’ obra de Perejaume, tot reinventant lligams allí on
no n’ hi ha. Com a exemple,  l’ al· locució  “ pic-ment”  ha aparegut recentment en títols i textos
breus de l’ autor. La confusió  sonora  suggereix alhora el més ínfim (el pigment) i el més gran
(el pic [de la] ment). Com dèiem al començament, tot fa muntanya.
L’ oï sme duu a terme aquesta emancipació  mitjançant la crítica del naturalisme sensorial. La des-
trucció  de la sincronia entre significat i significant, així com entre veu i imatge, obre una esquerda
en un espai que semblava compacte. La invisibilitat d’ aquesta esquerda que introdueix Perejaume
ens assenyala, però, que el propi lligam és una construcció  ideològica i mental que cal fer visible.
Només quan aquesta construcció  mental es fa visible ens adonem que l’ accés a la representació
queda barrat. Tal com la pintura s’ havia pogut arribar a veure en el cos, aquest obstacle és experi-
mentat físicament.
El desmuntatge del naturalisme de l’ espectacle —basat en una il· lusió  de sincronies entre la veu,
la imatge i els gestos— inicia una segregació  dels espais de cadascun d’ aquests sentits. Així, el
mot “ dibuix”  és desconstruï t al vídeo Dir-buix (1998; pàg. 153), que es projecta darrere d’ una pa-
ret de vidre. La veu no surt de la boca projectada a la pantalla, sinó  de l’ altra banda del mur vidrat.
Mentrestant, la imatge de la boca tancant-se i obrint-se és muda. So i imatge emergeixen d’ espais di-
ferents, dividits pel mur que enceta una neutralització  de les correspondències apreses.
Els desplaçaments del punt de visió  a elements interns de la representació , com era el cas d’ aquells
personatges que contemplen l’ informalisme des de dins de la pintura (pàg. 51), o d’ aquells altres
que apareixen a Olzinelles (1988; pàg. 55), só n una solució  anticipada a aquest problema. Aquesta pro-
jecció  a l’ interior de l’ espai de la representació  delata que aquest darrer és —malgrat la il· lusió
de transparència i d’ accessibilitat— impenetrable. Només podem arribar a veure a través d’ una al-
tra mirada que ja estigui ancorada en l’ àmbit de la representació . Aquesta projecció  repeteix el gest
amb el qual Perejaume traspassava al paisatge la seva autonomia. El paisatge només parlarà des del
paisatge, com si ara el paisatge imités el comportament d’ un artista modern, reflexiu i entotsolat,
que no abandona la seva subjectivitat (Entintar els pics, escriure amb el Pirineu, 1998; pàg. 149).
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Com diu Michael Fried en parlar de la teatralitat de la pintura francesa del XIX, “ La pintura esta-
ria barrada frontalment per una paret invisible.” 27 Aquesta “ paret invisible”  es va materialitzar a
la instal· lació  del Teatre Municipal de Girona (Retaule: Teatre Municipal de Girona. De com posar vidre al
marc d ’un escenari, 1997; pàg. 99). La inaccessibilitat a l’ escena de la representació  ens diu que si hi
ha un intent de recuperació , pertany a la ficció  i a l’ espectacle. Per això, en el cas que es repre-
senti la natura, serà definitivament una segona natura. I si insistim a trobar “ la natura” , descobri-
rem que “ ha preferit d’ ocultar-se” . 28

Al capdavall, això era el que les sèries d’ abatiments exposats amb anterioritat també demostraven.
Ara bé, l’ avantatge de reconèixer la segona natura prové del fet de poder identificar una segona vi-
sió , com quan tornem a veure una pel· lícula. D’ una segona visió  sempre podrem extreure un sen-
tit diferent del que veiem a primer cop d’ ull. No pas perquè sigui més profunda, sinó  perquè és una
visió  corregida.
1 La fotografia sembla derivada d’ una altra obra, Tres vailetes (1993), que conté la fotografia de Consol Boquera —model de Retrat
d’una vaileta, de Joan Miró — amb un munt de pintura a la falda, una reproducció  de La vaileta i una reproducció  d’ un fragment
del quadre d’ Agnolo Bronzino, Al·legoria. Els tossals i Tres vailetes es troben reproduï des a Perejaume, El Pirineu de baix. Mont-roig,
Miró, Mallorca, Barcelona: Polígrafa, 1997.
2 Perejaume, Ludwig-Jujol. Què és el collage, sinó acostar soledats?, Barcelona: La Magrana, 1989, pàg. 84.
3 Aquesta il· lustració  es troba al pròleg del llibre de Perejaume El paisatge és rodó, Vic: Eumo, 1995.
4 Si bé podríem vincular-lo a l’ àmbit de Dau al Set, hem de ser conscients que continuar per la via d’ aquesta contextualització
completa la paradoxa. Així i tot, esbrinar quin era l’ espai vigent de l’ avantguarda estètica i política a Catalunya ens ajudaria ben
poc a interpretar la posició  de Perejaume a mitjan anys setanta, tot just al principi de la seva carrera.
Dau al Set representa en la història de la postguerra a la ciutat de Barcelona un dels pocs intents per refer col· lectivament el
 contacte amb l’ avantguarda. L’ heterogeneï tat de les estètiques que es van afegir a l’ esforç per reanimar la modernitat va produir
una revitalització  només local, sense efectes internacionals, amb l’ excepció  d’ Antoni Tàpies, que des del començament dels
anys  cinquanta va aconseguir un reconeixement fora de l’ Estat espanyol. A falta d’ una comunicació  oberta amb l’ exterior, la
forma  predominant de treball va estar marcada per la introspecció . No és estrany, doncs, que variants del surrealisme i derivacions
d’ estètiques de l’ abstracció  formessin la base de Dau al Set. Els primers treballs de Perejaume també poden llegir-se sobre aquest
rerefons. 
Ara bé, retrospectivament, sobta que haguéssim de vincular Perejaume amb l’ art produï t immediatament després de la guerra 
civil espanyola. Mentrestant, altres artistes —Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan,
Pilar Palomer i Frederic Amat, designats com la “ segona avantguarda catalana” — s’ havien adscrit bé a la tradició  de l’ infor-
malisme, bé a la de l’ abstracció  (Daniel Giralt-Miracle, “ L’ art català de la postguerra” , a La seconda avanguardia catalana,
Vallechi, 1979). En aquell temps, el to surrealitzant de les pintures de Perejaume combinava les superfícies de caràcter infor-
malista amb escenes que recordaven els gravats de Max Ernst a Une semaine de bonté (1934). Però també s’ hi podria llegir una certa
influència del  paisatgisme català del segle XIX. La barreja d’ estètiques locals i internacionals es fonia en paisatges que no per-
metien destriar els límits d’ una influència i una altra.
En totes aquestes pintures pesava més l’ aire màgic que no pas el caient informalista. Amb les petites figures, anècdotes incrus-
tades sobre la pintura, apareix ja l’ element que interromp la contemplació . A pintures com En un racó de món (1978) o Paisatge de
pintura (1979), la presència narrativa dels personatges desactivava la dimensió  estrictament visual de la pintura. És un aspecte
més que mostra l’ afinitat entre Perejaume i el poeta Joan Brossa, membre de Dau al Set. En aquest sentit, Perejaume va 
absorbir una vena literària, traduï da tant a la seva pròpia producció  visual com als llibres que ha anat publicant des de 1989. 
Fins al punt que el treball de Perejaume pot semblar produï t a partir d’ un text.
La qüestió  és que, en enviar l’ informalisme al fons de la pintura, com un decorat que participés en l’ acció , Perejaume va
treure-li el caràcter transcendental. En recular les textures dels quadres informalistes, van sorgir les muntanyes dels paisatges de
Perejaume. Sigui com vulgui, a la fi dels anys setanta l’ informalisme havia deixat de ser una pràctica heroica i havia esdevingut
un sinònim de refinament modern. Des de la seva pràctica estant, podem dir que l’ informalisme es va perllongar literàriament.
Això vol dir que va passar a un règim de ficció . L’ informalisme comença aleshores una nova vida com a territori natural.
5 Alexandre Cirici Pellicer, “ Perejaume i la seva poesia” , a Perejaume. Olis i objectes, Barcelona: Catàleg de la Galeria 
Joan Prats, 1980.
6 Vicenç Altaió , “ Visita guiada o abans existí la impremta que l’ escriptura” , a A 2000 metres de pintura sobre el nivell del mar,
Tarragona: Catàleg Tinglado 2, 1988, pàg. 24.
7 “ The Museum as a storehouse of the unique object has turned into an archive” . Citat a Maria Gough, “ In the Laboratory of
Constructivism: Karl Ioganson’ s Cold Structures” , a October, nú m. 84, primavera 1998, pàg. 114.
8 Alexandre Cirici Pellicer, “ Perejaume i la seva poesia” , op. cit.
9 Tant els textos de Freud com el Robinson Crusoe dibuixen un repartiment de les atribucions per a cada eix. El natural s’ associa



amb l’ horitzontalitat i el vertical amb la cultura. Fins i tot podem afegir a la caracterització  dels eixos una significació  adaptada
al camp de la visió . Tant és així que Hubert Damisch ha pogut afirmar que la pulsió  escòpica va de la mà de l’ impuls civilitza-
dor  (vegeu Hubert Damisch, Le jugement de Pâris, París: Flammarion, 1992). De fet, això ja es deriva de El malestar en la cultura, de Freud,
quan emmarca el procés d’ hominització  entre un eix i l’ altre (Sigmund Freud, El malestar en la cultura, 
a Obras completas, tom VIII, Madrid: Biblioteca Nueva, 1974, pàgs. 3017-3099). D’ acord amb aquest ú ltim text, la conquesta de la
verticalitat (de la cultura) aniria seguida d’ una “ redempció ”  (op. cit., pàg. 3061).
El paral· lel més immediat amb l’ abatiment del Postaler semblaria, no obstant això, correspondre’ s amb l’ anàlisi de les descodifi-
cacions de Jackson Pollock. Aquesta anàlisi de Rosalind Krauss destina les escultures informes d’ Eva Hesse, els feltres caiguts de
Robert Morris, les pintures oxidades per l’ efecte de l’ orina d’ Andy Warhol i els maons al terra de Carl Andre a una posició
 epigonal respecte al gest de Pollock que porta la pintura del terra a la paret. Segons R. Krauss, totes aquestes obres esmentades
 retornarien el pla vertical de la pintura de Pollock al pla originari en el que s’ havien produï t. Si la pintura sublimava, les obres
 esmentades dessublimen. En un mapa psicoanalític, que és el que R. Krauss aplica, aquest gest descobriria la baixesa de la qual s’ -
hauria desprès la pintura de Pollock en el moment de ser penjada per ser vista (Rosalind Krauss, The Optical Unconscious, Cambridge
[Massachusetts]: MIT Press, 1993, pàg. 276).
Ara bé, això seria incó rrer en un anacronisme. La fotografia del Postaler abatut és feta l’ any 1984 i el text de Rosalind Krauss que
revela aquesta família de descodificacions va ser publicat al 1993. Això no vol dir que la caiguda del postaler no pugui ser afegida
a la llista de R. Krauss. Podem entendre l’ acotxament com un gest compartit per les pràctiques d’ aquesta segona meitat de segle.
Cal, però, descobrir el fons sobre el qual cauen el Postaler i altres obres.
10 Perejaume, Em giro a mirar, Catàleg Espai 83, Sabadell: Museu d’ Art, 1986. També publicat a Perejaume, La pintura i la boca,
Barcelona: La Magrana, 1993, pàg. 20.
11 Perejaume, “ Mont-blanc, Mont-roig, Mont-negre” , al catàleg Perejaume, Barcelona: Galeria Joan Prats, 1990, pàg. 24. 
Les cursives só n meves.
12 “ Here language ‘ covers’  rather than ‘ discovers’  its sites and situations. Here language ‘ closes’  rather than ‘ discloses’  to
utilitarian interpretations and explanations” . Robert Smithson, “ A Museum of Language in the Vicinity of Art” , a Nancy Holt
(comp.), The Writings of Robert Smithson, Nova York: New York University Press, 1979, pàg. 67.
13 “ L’ ú nica cosa que coneix la seva pròpia essència és la cosa mateixa.”  Entrevista amb Lawrence Weiner per Carles Guerra.
Barcelona, 12 de maig de 1995, Cave Canis, primavera 1996.
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