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i es publiquen aquí per primer cop.



172

UN PAISATGE ÉS UNA POSTAL FETA ESCULTURA

Tal com fa amb els arbres la superfície d’un estany, els homes hem après a allisar la terra en un

paper, tot inventant el paisatge portàtil, el paisatge de mà, el record passat en net amb una llum

diferida, la mirada fòssil en cos de paper, l’escamoteig del temps, el pòsit de superfícies al fons

de l’aigua: l’estampació de postals i la seva còpia, una successió de miralls, de clarors encartro-

nades en aigües que no hi són. Forats de porta o postals? Murs amb anhels de finestra, una

finestra invariable, revestida per la part de fora: arbres d’impremta i muntanyes, muntanyes

aquí a la mà, tan lluny! Aquell matí no és aquest paper, però és tot el que en sé, tot el que n’ig-

noro; l’hora sola d’aquella llum. Aquest paper diu aquell matí, reflex d’aquell indret en aquesta

hora, llavor d’un en l’altre paisatge. Conjugo en present aquell matí, el retrobo ara lluminós en

un gir de postaler pel turisme infinit de la mirada: l’aigua passa, I’herba creix, es fa de dia, plou:

aquell i aquest matí. Vivim com si visquéssim; el present és el retrovisor del futur: una postal

canviant on tot s’esdevé en dues dimensions en un temps secret, un collage constant que deixa i

recull, una postal que es desglaça en una altra, que es dobla, que es tradueix, una altra: Sintra i

Munic de costat, el mar, una meitat de mar i l’altra d’estany, l’estany de les Bulloses, l’Atlàntic.

Sintra i Sintra allunyades, el cim del Bassegoda reflectint la Jungfrau al gorg del Brull, a l’estany

de les Bulloses, en un mar anterior, al llarg d’un torrent d’aigües retrospectives. Un arbre de

Sintra, un arbre de Munic, una postal de Sintra a Munic.

Sóc a Barcelona a les quatre en punt de la tarda, i al cim del Bassegoda però també a Sintra,

amb un paisatge nevat a les mans, i a Munic contemplant una postal idèntica. Passen els cotxes

amb els fars encesos, amb muntanyes assolellades als retrovisors, sota el firmament que amaga

el sol de les quatre de la tarda, mentre escartejo postals als darrers vagons d’un llarg paisatge.

Un bosc de sequoies, una arbreda de travesses on claven els rails les muntanyes del fons, un

fons de postals nevades sota un cel verdós, una successió de termes i de límits al mateix vidre

ja diferent pel corrent de postaIs, en l’entrellat climàtic que les fusiona, en l’assemblatge d’un

passant desplegable només intel·ligible rere una mirada amfíbia. Em miro a la finestra: Mer de

glace de Chamonix, Santa Cruz of giant sequoia, Eruzione Vesuvio, paisatges surgents en un

girar de full, traslladant-se amb un segell al vèrtex, esperant que la llanterna d’un far, el relligat

ALGUNS TEXTOS SOBRE EL COLLAGE

En els textos aplegats sota aquesta secció , el collage ja no és una tècnica confinada al suport del paper. En publicar Ludwig-Jujol. Què és colla-
ge sinó acostar soledats? Lluís II de Baviera, Josep Maria Jujol (1989), l’ autor ja havia eixamplat el significat d’ aquesta tècnica. La dimensió  territo-

rial de les comparacions, tot i que acomplertes literàriament, suggereixen un nou règim que depassa “ l’ ordre cartogràfic” .   La metàfora

esdevé aleshores el principal instrument que “ ens permet d’ anar d’ un lloc a un altre” . En fer literal aquesta darrera afirmació , el text es-

devé un mitjà de transport.

En prendre per base substitucions literàries de la realitat, la circularitat a la qual es lliura el discurs de Perejaume produeix “ metàfores

de doble circulació ” , tal com ha dit Joaquim Sala-Sanahuja. El resultat més obvi és l’ erosió  del focus d’ enunciació . Amb els dos tex-

tos dedicats al Gran Teatre del Liceu s’ avança també que la distància és un espai del tot productiu per a Perejaume.
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d’un atlas o el teló del Liceu els faci aparèixer aquí ordenadament. Segons l’ordre poètic de les

aparicions, car hem excedit l’ordre cartogràfic i només la metàfora ens permet d’anar d’un Iloc

a l’altre sense perdre el sentit per aquesta natura levitant i despresa. ¿No és aquest el collage

més extrem: la parcel·lació del sòl, els paisatges maquinats i la seva trasplantació infinita per la

superfície desèrtica d’aquest —que anomena Max Ernst— Âge de la colle?

Al cim de postals del Bassegoda sóc al Liceu amb postaIs a les llotges, amb fragments d’aeròlit

d’un paisatge contra un altre paisatge, contemplant les fondalades del Brull —on les postals són,

encara, tan a tocar, tan ordenades que ni ho semblen—, sota el firmament mòbil que fan els cot-

xes amb els fars encesos, damunt el foIre de postals deIs continents, pels retrovisors de les qua-

tre de la tarda, sota l’aviació del sol i la lluna. Són les quatre i cinc de la tarda en el cel pretèrit

d’una panoràmica amb quatre cantonades. Quines andanes, encara no publicades, costegen les

ribes d’aquesta postal sola? Quins mòbils paratges? Quin sallent de resclosa la reté? Quina

barana de balcó? On han anat a parar els volums de tantes imatges? Un paisatge pla és una

paraula i el món un poema que gira en un nocturn de bústia.

Hem fet del món una postal repetida, l’única amb llum a la superfície de l’oblit, i ara necessitem

—insegurs d’existir— fragments que revelin fragments, retrovisors que diferenciïn i constatin

cada moment d’aquesta postal inabastable que vivim per davant i escrivim per darrere.

Cim del Bassegoda, Les Tribunes.

Catàleg de l’exposició Postaler, Fundació Caixa de Pensions, Barcelona, març 1985; catàleg del Centre Regional d’Art

Contemporani Midi-Pyrénées, Tolosa, abril-maig 1987, i la revista ALEA, núm. 9, París: Christian Bourgeois, 1989. 

Traducció al francès de Nathalie Bittoun Debruyne. Reeditat a La pintura i la boca, La Magrana, Barcelona 1993 (Cotlliure

19), pàgs. 16-18 i a Tonia Raquejo, Land Art, Madrid: Nerea, 1998. Traducció al castellà de Toni Crab.

MORT DE ROBERT SCHUMANN

A partir dels Cants de l’alba (Op. 133), Robert Schumann no pogué compondre més música. 

Tan bon punt es posava a transcriure un so, ja n’escoltava un altre de millor, i un altre. Qualsevol

remor: el cop d’una porta, el rebombori del carrer, el pas silent d’una abella, li suggeria una ober-

tura, que, tot just encetada, deixava de banda, trasbalsat per un soroll que acabava d’esdevenir-

se i, immediatament, per un altre que eixordava tota comparança i, encara, per aquella nota la

que havia pres una vida independent i s’imposava bellíssima, tota sola, de sobte, en l’espai obscur

de la composició. Tot, doncs, començava i res no continuava, talment quan conduïm de nits sota

la neu i els fars del cotxe dibuixen l’aparició constant de les volves al centre de la mirada, foses

sobtadament i contínua abans d’atènyer els ulls. L’instant on tot desapareix, on tot reapareix. 

El fragment i el “res no és mesquí”. La intensitat meteòrica del fragment i el so trobat, el so qual-

sevol. La precipitació de notes i de blancs deixats expressament en l’escriptura. Els flocs de l’alba,

el segle que s’acostava a Schumann, aquell que ara habitem, instantani: desconec si això és l’as-

soliment del tot o el no-res, o bé l’èxtasi i, en tot cas, la mort.

Catàleg de la Galeria Joan Prats, Barcelona, desembre 1986 - gener 1987. Reeditat a La pintura i la boca, pàg. 15.
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GARATGE LICEU

El Gran Teatre del Liceu és una operació metafòrica: l’aixopluc de la intempèrie. Fóra millor dir-

ne la figuració real, tangible i abrupta d’una operació metafòrica que, amb el temps, com qual-

sevulla artifici del llenguatge, ha esdevingut d’ús comú, natural i arrelada. Asseguts en una de

les llotges, pensem com és d’irreal aquest Pirineu cortesà i com ha esdevingut tàctil i corpulen-

ta la imatge que l’evoca, que el suplanta i l’excedeix, montuosa, amb un estil ornamental d’en-

trellaçaments que n’albira les llotges acinglerades, el vermell i l’or dels estrats, el maquillatge i

l’arbreda dels primers velluts i el desenfocament, al lluny, de totes les altres coses.

Sovint hi ha el palau dret davant una escenografia paisatgística, el palau esguardant una natura rús-

tega i solellosa. D’altres vegades, el palau és pintat a l’escenografia i les llotges esdevenen, aleshores,

els espadats agrestos des d’on contemplem el palau. Sala i escenari, tot sembla cercar un Pirineu on

posar la mirada mentre escoltem Berg o Monteverdi o Wagner o Messiaen. Fóra més simple d’anar a

muntanya i trobar-hi l’oval d’un engorjat o bé un llom alterós amb fossat per a l’orquestra, en un des-

glaç complet i solemne on la sala esdevingués l’escenari definitiu. D’allà estant, veuríem el Gran

Teatre com allò que és: un tancat per als dies massa freds, un aixopluc per als dies de pluja.

Cada any hi penso: “Quan vingui el bon temps anirem a fer els concerts a la serra de Busa o a la

Vall de Ribelles o al cim de Catiu d’Or.” Però mai no ha estat així i preferim resguardar el teatre

de les xafogors de l’estiu, condicionant-lo amb aires frescals i flonjors de moqueta, cloent les

finestres i engruixint els aïllants, no sabem massa si per incrementar encara més l’artifici, per

fer més indefugible el llenguatge, més real la distància, que no pas allò que la distància relata, o

bé per protegir-nos del natural, quan, al punt on ens trobem, d’allò que hauríem de començar-

nos a protegir és, justament, del llenguatge.

En l’opacitat teatral de les llotges i les motllures, amb aquella vivacitat amb què ens reclamen

les coses a penes suggerides, el Pirineu s’hi percep molt de lluny estant, com un embalatge que

prescindís de l’objecte per suggerir-ne únicament les formes, amb una vessant metafòrica, d’an-

hel impossible, d’insalvable distància, i una altra en cos present que reclama l’etiqueta, el lluï-

ment, la comoditat; l’estada en una natura molt esquerpa però que ens n’estalvia les inclemèn-

cies així com els desplaçaments: el Pirineu només d’obrir la porta, no exactament el Pirineu,

sinó allò que n’esperem, sumptuós i confortable, de sobte, rere una porta. Com un Pirineu d’in-

terior, també com l’exterior d’un palau a l’interior d’una muntanya i, encara, com la confusió de

totes aquestes coses en un garatge que perd l’indret real i concret per ser, no tan reals, tots els

indrets possibles. Aleshores, veiem el Liceu en allò que també  és, un aplec de marcs, un garat-

ge de marcs i velluts abans d’anar-se’n: la pinacoteca, el repòs daurat del paisatgisme.

Catàleg de l’exposició Galeria Joan Prats, Coll de Pal-Cim de Costabona, Barcelona, juny-juliol 1990. Reeditat a La pintura i

la boca, pàgs. 27-28.
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LICEU. MAPA DE CATALUNYA ESTAMPAT AMB CENDRES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

I vol que les Montanyes sian lo teatro  FRANCESC MARÉS

L’afer de l’incendi del Liceu va fer-nos percebre el format enorme d’una pintura que queia. 

La mise en nature del Gran Teatre era un fet constatable en aquelles miques de teatre que

queien damunt tota mena de coses, d’indrets, en un rodal de varis quilòmetres. La pròpia ferra-

dura del teatre havia donat a aquell incendi un aspecte d’erupció volcànica. L’aire reclòs, atapeït

de representacions, va expandir-se enmig d’una esclator de tempestat.

La inconsistència d’aquella abrupta espessetat d’imatges a l’interior d’un local feia preveure una

cosa així. Agosaradament superposada en diversos pisos, la mollesa dels ors, els velluts i les

crostes havia estat sotmesa a torsions i plegaments de gran espectacularitat. Els vessants hi

pujaven d’un tret, amb tota provisió d’imatges i assortits d’aparences fins la saturació; damunt

l’escenari, una pinta emmagatzemava un segon pis de telons que, a cada nova funció, s’incorpo-

rava al repertori. No era d’estranyar, doncs, que tot allò cedís vers un altre abast figuratiu, 

vers un nou allotjament.

L’arquitecte oficial del teatre, Josep Oriol Mestres, a l’incendi de 1861, ja va veure l’edifici com, planant

a certa altura, s’escampava d’uns ors i uns velluts posats a créixer per abastar-ho tot, per represen-

tar-ho tot. I ara, aquell teatre tornava a estendre’s: els pigments volaven lluny a un extrem i a l’altre

del país, només s’aturaven quan eren tan distants els uns dels altres que temien que la trama, entre

ells, se’ls perdés, aleshores decidien de caure i queien com uns punts que es posaven a terra.

El cel ombrívol de la nit duia tot de miques de teatre en suspensió i les deixava caure a lloure.

Una mica de vellut tocava els tresmil, una altra mica de motllura queia amb gran reverència i aca-

tament a les bordes de Costuix o a les platges de Llançà, unes partícules de decorat es diposita-

ven a la vila de Noedes o a l’alzina del Mas de Borbó... el Liceu era, tot ell, un quadre enorme que

aterrava, volava al ras de terra tot descompost i airefaent els obstacles, després aterrava els seus

pigments poc a poc, d’una manera imperceptible. El teatre restava, fins a un cert punt, intacte —la

façana, l’escalinata, la sala dels miralls, la vall Ferrera, la serra de Busa, la comarca de les

Garrigues...— i les volves de cendra no feien sinó obeir aquella idea de musée éclaté a través de

la qual, la nova museografia veu una regió sencera en exposició permanent.

És en tant que la figuració esdevé només sospitable rera aquests imatjaments que ens plau tant

d’enardir-los i enganyar-nos-hi: com un aire rogenc posat en un gran espai obscur, el circ de

Gorgutes sota el Mall Pintrat, és ara d’una arquitectura teatral vuitcentista. Les coses esdevenen

tot simplement allò que hi contemplem, la figuració les torna parenceres, llisquents. No és pas

que la figuració faci real aquesta o aquella imatge, sinó que se’n serveix per ser més real que

totes elles, més decisiva, més quieta i ensotada. Aleshores, el teatre que, interiorment, allotja

cada cosa, és aquell que exteriorment la representa.

Veig el teatre que cau al meu voltant; el meu alè puja l’aire, immòbil, perquè ho fa dins un teatre,

tant és que sigui al circ de Gorgutes. D’una enderrocada grandesa, aquella natura sembla haver

crescut en l’emplaçament d’un teatre, en les decoracions pintades d’un teatre que hi havia hagut.

Un pilar mig esfondrat en dóna testimoni, així com les crelles que ha anat formant la pintura sota

els rigors atmosfèrics. Ben mirat, la configuració dels teatres és deutora d’un model geològic —un

pendent suau que s’ajeu arquejadament en un replà— i alhora de la forma atenta d’un cap amb

l’escenari als ulls. L’avellutament i la tapisseria posteriors varen anar transformant aquesta forma
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buida de cap en una forma de cor: un cor majestuós i íntim, bategant de l’una mida a l’altra.

Em podria passar pàgines i més pàgines tractant de convèncer-vos que el Liceu és tot això, que els

seus murs es contrauen i es dilaten com un cor i ara és un teatre sense límits que no deixa res a

fora, i el teló és vermell com el dia en alçar-se i cloure’s o com el vermell que fa el sol quan el mirem

ulls clucs o simplement vermell pel fet que ens valguem dels telons justament per “sagnar” les

imatges, les durades, els enquadraments o, encara, vermell com el foc, amb el serrell daurat a baix i

les flames amunt pels plecs. Deixeu la paleta on vulgueu, on més us plagui, carregada o no, tant és!

El teatre s’ha expandit. Aquella capacitat irreprimible que té la pintura de ser una altra cosa

s’ha encomanat a la terra, als ulls, al cor i no afineu rastre de teatre enlloc que ja us ve tot un

vellut de pigments.

Alguns van veure, en tot allò, una redempció del luxe, una inesperada rusticitat del luxe, d’al-

tres, en canvi, no han fet més que constatar-hi el retorn de les coses als seus models apartats,

d’altres, finalment, hi han percebut una amenaçant terbolesa de pactes entre el real i el repre-

sentat a partir d’una immensa reforestació pictòrica del natural. De fet és cert que aquest Liceu

cendrós, que ara usa com a decorats coses de debò, inscriu en una experiència del natural els

mecanismes més genuïnament representatius i això pot comportar, per a molts, una lleugera i

maligna fosforescència. No és menys cert, però, que aquesta ha estat una percepció corrent en

la majoria de viatgers romàntics que han vist la natura com a espectacle justament en les seves

formacions més agrestes, en aquelles més lliures d’influència humana. Podríem pensar fins i tot

que la simulació és una tendència franca de les coses i que els indrets, amb el pretext de pre-

sentar-nos una faula, se’ns manifesten més realment que no ho farien per ells mateixos. Pel que

fa als espectadors, sempre som davant la paradoxa de defugir la pictoricitat i, alhora, demanar

cada vegada una més gran embranzida figurativa, sense que acabem de saber mai si existeix

una avinença viable —ara en diríem  sostenible— entre l’una i l’altra cosa.

És amb aquestes que els velluts i les motllures assoleixen, ara, una magnífica presència geològi-

ca, botànica, natural, amb cassetons , miralls i columnes. És amb aquestes que els alts relleus

daurats, amb testes de compositors i animals fabulosos, imatgen comellars, claperes i recessos

de tota forma i gruix, com si el Liceu hagués canviat d’adreça retirat actualment en aquells

afers pirinencs que tants escenògrafs havien anhelat, un Liceu al capdavall més pur i irreducti-

ble, origen i topall d’una enorme badadura d’escenaris.

Sota el Mall Pintrat, al circ de Gorgutes, hi ha la gola immensa d’un amfiteatre amb esfagnals de

domàs i cingloses tapisseries: un pirineu encoixinat amb altes respatlleres i brocats nevosos que

disposa llotges i pendents semblants als que hi ha en aquella vall alta de la Comalada, al Canigó,

que —segons Josep Sebastià Pons— “s’allarga i s’eixampla com un amfiteatre fet a posta per l’e-

popeia de Sant Guillem”. Posats al circ de Gorgutes, al mig de la clota, amb el tossal i la ferradu-

ra com en un Liceu trobat, veiem si n’és de fàcil afigurar en una cosa una altra que, en rigor,

més que no pas l’una o l’altra cosa, l’objecte d’exhibició real acaba essent l’estructura il·lusòria

que les exhibeix, que les connecta per sota, per dins. Més que no pas el Liceu o les roques, per-

seguim de veure, doncs, la figuració que els du. No tant la imatge figurativa com la figuració

mateixa, aquesta cosa que deu ser la figuració, la compacitat d’aquesta cosa: la sotragada tan

altiva que fa, de tot allò, el teatre de tot allò.

Cave Canis, núm. 1, Barcelona, octubre de 1995
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ADDENDA DEL CORRIOL D’OGASSA

No descobrim noves relacions entre les coses fins que ens n’allunyem. Catalunya és un país

matinal, els pendents de l’aigua marquen a migdia, però masos, llogarrets i poblacions hi repo-

sen amb una lleu inclinació a llevant. Ho contemplo des de Sant Amanç, des del Taga, des del

pic Estela a la serra Cavallera, lluny de Baviera i del Camp de Tarragona, però amb Baviera i el

Camp de Tarragona al lluny, presents també en aquells primers termes pirinencs, més a prop de

Baviera en l’aparença, més a prop del Camp de Tarragona en l’espai real. Al fons, Linderhof i la

Casa Bofarull es drecen tal qual: una arquitectura posada de biaix en la cruïlla entre els mots i

la mirada. Tot el que n’hem dit és en va, tret d’apropar-nos a aquest nucli recòndit que les fona-

menta, les relaciona i les distingeix, tret de girar a l’entorn d’aquest nucli del qual pressentim

l’existència però que resta sempre latent i irrevelat. De fet, l’art o el coneixement, fidels a un

cosmos definitivament inquietant i incomprensible, mai no han aspirat a eliminar el misteri 

sinó, més aviat, a alimentar-lo.

Sabem que l’autor de la Casa Bofarull, l’autor de la Casa Negre, de Vistabella..., és Josep Maria

Jujol. Qui era, però, l’autor de Lluís II: Lohengrin?, Baviera?, Lluís XIV?, ell mateix?, els seus biò-

grafs?, els seus castells?... I, encara, de què és realment autor Lluís II? ¿Ho és dels Mestres

Cantaires, compostos per Wagner al castell de Berg sota la seva protecció? ¿dels trineus que

manava fer als tallistes i maquinistes del teatre de la Cort? ¿de Neuschwanstein, projectat per

Jank i realitzat, successivament pels arquitectes Riedl, Von Dollmann i Hofmann? ¿de Linderhof,

amb Von Dollmann d’arquitecte, decoració de Quoglio i enjardinament d’Effer? ¿de

Herrenchiemsee, realitzat per Von Dollmann i després per Julius Hofmann?... Fins al dietari

íntim hi ha escrits d’una altra mà; tampoc no estem segurs que moltes de les seves extravagàn-

cies siguin reals o bé atribuïdes pels seus enemics i, tanmateix, Ludwig és totes aquestes coses,

o, més exactament encara, allò que volien ser totes aquestes coses, víctima i motor d’aquestes

coses, creadores i destinatàries del monarca.

Tornem a veure el pla, filigranat de serres i portells, el llegim com qui contempla, del cim d’una

caplletra herbosa, un còdex extensíssim reblert de toponímia. Pensem com Bofill i Ferro que

“una construcció gaudiniana a muntanya fóra una redundància, no tindria sentit”, i, tot seguit,

ens admira la ubicació contrastada dels castells de Ludwig en l’isolament que fa de l’artifici, en

un paratge natural imponent i, encara, amb grutes i jardins artificials-naturals a l’interior. 

La tarda és un tapís rústec i sumptuós, cortesà i fervorosament pairal, el fil d’or de les carenes

descomparteix bavieres i solanes. Al fons de tot, amb una ratlla tota brodada de neu, s’aturona

l’ampla curvatura del mar. Catalunya –ho tinc dit– és un pirineu sol en el confluent de totes les

aigües. La metàfora té un moment zero, quan Joan Miró, assenyalant un estri del taller i sense

anomenar-lo, diu: “això”. A muntanya, en canvi, davant la desmesurada existència dels elements

adossats encara a un llenguatge del incontestable i primigeni –el boix que és el llenguatge del

boix, la font que és a l’origen de l’aigua, la pedra que és ella mateixa i s’hi abandona–, aquest

moment zero, aquest “això”, és massa manifest. L’única metàfora que hi cap és el trasllat tradi-

cional, dir a “això”, “allò altre”, o bé, assenyalant la pedra més pròxima, dir-ne “allà”.

M’afiguro un paisatge on, davant, hi hagués un fons vague i desmaiat en un llunyedar de mun-

tanyes, boiroses i, en darrer terme, el mar hi fos representat, en canvi, amb tota mena de

detalls, amb una visió propera que distingís cada tremolor de blau, cada bri d’onada, concís i
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retallat amb aquella línia precisa que, a les pintures de Lucas Cranach, descomparteix l’avet

obscur del cel turquesa. Un paisatge que no he vist enlloc, que mai no ha vist ningú i, tanmateix,

podem fer entenedor, gairebé visible, amb el llenguatge. És en va, però, que provarem de repre-

sentar això amb els elements paisatgístics del pessebrisme tradicional. Si agafem la llenca de

suro que hi fa de serralada i la posem a primer terme, aquesta deixa de ser una serralada per

esdevenir, successivament, un rostoll proper, un marge pedregós, una roca erma i, finalment,

l’escorça d’un suro. En relació amb aquesta escorça, si allunyo la molsa, aquesta no manté, 

tampoc, la figuració i de seguida deixa de ser un prat per tornar-se una arbreda, un turó ufanós,

una selva distant...

És, gairebé, fosc. Costa ben poc d’afigurar-se, en l’herba el coll d’Ogassa, una avetosa nòrdica i

vetusta d’arbres alts com muntanyes. Si mantenim la il·lusió, veurem que mig ens convida a per-

dre’ns pels claps de verdor nova que hi dibuixen fagedes més tendres, amb roures esparsos,

encara hivernals, als brins d’herba seca. També H. J. Syberberg, en la pel·lícula Parsifal, 

empra el pessebrisme: l’hivern, les muntanyes, el temple, el gorg..., tot hi és suggerit per la màs-

cara mortuòria de Wagner, posada plana a terra, de cara amunt, damunt l’espai escènic. 

Tal com, anys enrera, Antoni Tàpies, en un quadre d’homenatge al compositor, havia col·locat en

una posició idèntica, una fotografia de la màscara vista de perfil, com un monticle roquís 

o uns Alps en maqueta.

Captivats per aquests termes perdedors entre l’”això” i l’”allà” de tot trasllat metafòric, pen-

sem, novament, en aquella serralada que es dissipa en acostar el suro respecte a l’herba que

s’ageganta en allunyar la molsa. No acabem de comprendre com és que verbalment podem

expressar un fons posat a primer terme i no ho podem fer amb la llenca de suro tradicional. 

Els dos termes del llenguatge –els mots i allò que designen– es corresponen amb les dues

distàncies que separen suro i observador –escorça i serralada–. Un dels dos, però, en el llen-

guatge dels mots i a diferència de la metàfora objectual, és pretesament informe. L’home bíblic

fou modelat amb fang, però el fang no tenia cap figura concreta i adoptà amb fermesa la de

l’home. Si faig un pessebre de guix, puc representar una serralada llunyana i, en aproximar-la

per posar-hi darrera un mar retallat, amb l’aigua a tocar continua essent una serralada llunyana.

El llenguatge, doncs, és, de fet, un pessebre de guix que, en determinats casos –com per exem-

ple quan feia “La tarda és un tapís” o, ara mateix, quan he dit “El llenguatge, doncs, és, de fet,

un pessebre de guix”–, emprem com un pessebre de suro, és clar, reproduït finalment en guix. 

I per aquest camí de guix que en gairebé res no modifica el camí que representa, puc davallar

còmodament i naturalística, a Mitjavila.

Ara contemplo, en la fosca, Linderhof i la Casa Bofarull: Ludwig fa un pessebre de guix o de

glaç, Jujol una arquitectura de suro, molsa i paper de plata.

Mitjavila, juny-octubre de 1987.

Ludwig-Jujol. Què és collage sinó acostar soledats? Lluís II de Baviera, Josep Maria Jujol, La Magrana, 
Barcelona 1989 (Cotlliure 10), pàgs. 91-95.
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PESSEBRISME

El mot pessebre al· ludeix a la representació  nadalenca del paisatge de Betlem i les figures que l’ ocupen. El material que tra-
dicionalment simula les superfícies muntanyoses d’ aquesta representació  és el suro. Si el collage consistia en el transport
d’ una cosa a una altra, ara el pessebrisme consisteix a “ veure una cosa en una altra cosa” . Així, doncs, el realisme del pesse-
brisme és doble. Primer, perquè es tracta de representar amb allò que es té a l’ abast. I segon, perquè els materials de la repre-
sentació  del paisatge só n bocins d’ aquest mateix paisatge. L’ il· lusionisme que provoca l’ esclat de la visió , la qualitat mo-
mentània i fugissera de les representacions, tot plegat situa aquestes imatges en una dimensió  espectacular, com a El suro de
Sils. Per primera vegada, Perejaume pensa en el pessebrisme com un mètode que pot ser exercitat i repetit. No obstant això, en
conferir-li l’ estatut de mètode pretén independitzar la visió  resultant de la subjectivitat pròpia de l’ observador, tot i que ell
mateix adverteix que “ el mètode que ens comanda és el mètode que comandem” . 

PESSEBRISME

Mirar-se el gel sense pensar que és aigua.  

RAMANA MAHARHI

Restem en la incertesa, i, qui comprèn, potser només inventa. S’afigura que comprèn pel fet de

veure en això allò altre, però, per tal de veure-ho, inventa. Qualsevol lectura sembla dotar-nos

d’una certa experiència d’invenció, la mateixa que possibilita, a l’hora d’escriure, que el llen-

guatge s’avanci al que anàvem a dir. Algunes creacions donen de ple en aquests indrets de lli-

gam i artifici on, d’altra banda, mai no és provada la relació entre els fets. És tan il·lús voler cap-

tar la realitat completa com resignar-se als seus esvorancs. Comprensió i invenció resulten difí-

cilment discernibles per als qui proven de resseguir una realitat central on la forma voreja la

distància, afigura els nexes, captura els fets i en legitima la ficció, una realitat on remarquem el

trencament i alhora l’eludim en aquesta solidesa imprevista que semblen afigurar, pessebrístics,

els fets més discordants. Ho hem dit en altres ocasions: talment com si haguéssim passat d’una

pintura senyorial i agrària a una pintura de serveis, són els aglutinants i no els pigments allò

que ens cal figuratiu.

Més que no pas la simulació d’un territori, cobegem un territori llarg i sostingut de simulació.

Com si la pintura ens permetés una operació als engirs de la pintura, dempeus, a flor de galzes,

com qui careneja on no hi ha carena, bo i resseguint aquells torrerols que disposa algú o alguna

cosa, amb nexes de tanta figura que hi podem travessar. Carenes, doncs, i tàlvegs en línia,

seguits i escrits, on el mot llegeix allò que el món no li diu i la pintura dóna al món el sentit que

no hi troba. Podríem anar a peu per un metre del que he escrit, o agafar-nos a la ratlla com si

fos una barana davant una delicada mostra d’ivoreria, paratges nuvolats i conglaços.

No vull pas mostrar-vos, amb el Pessebrisme un codi pseudo-científic de percepcions surenques.

Fóra debades! Quin mètode no ha fracassat en aquests verals? Quin edifici? Sempre és bo d’im-

provisar. Que vingui la figura, que sigui ella que vingui. No hi ha estratègies segures. Els suros

són els coautors. La idea no la veus venir; tal com passa als tallers, et tomba i ja està. 



Després dubtes si t’ha tombat realment, si era justificat de caure... Com confondre’s amb una

idea que ens ve de no sabem on donada? Com desviar la seva direcció perquè vagi a un altre

amb alguna cosa de nosaltres?, lleument signada per nosaltres? El mètode que ens comanda és

el mètode que comandem.

Som als tresmils per sobre mil vuit-centes brases, pels encofrats, tot just, del que hem de veure.

Allà on hi hagi camins a banda i banda, només hem de fer que disposar els ponts sobre els con-

gostos. Amb voltes de maó de pla, en un vol inexorable, el pessebrisme ens procura un tast real

i assolellat d’aquests paratges intermedis. 

Els seus dominis no són només l’escorça i el pessebre resultant, sinó el pessebrisme ample, agu-

díssim i aplomat que tot d’una, sota els guanys d’un aire rústec, els connecta.

Sovint obtenim, amb passos bruscos i collades, un pirineu tant o més abrupte que el descrit, en el

propi trajecte d’engendrament. I en aquell alçament, l’aparell escènic del qual és tot a l’ull, les

muntanyes hi sorgeixen i s’esvaeixen com un onatge de sismògraf, cobertes ja d’arbustos com els

models que ens acosten. Aleshores, amb l’oli, els mots, el bronze i la llum, observem —saltant tota

la retòrica de l’aparença—, muntanyós com un pessebre, palpable com una escorça, el mateix pes-

sebrisme: una pintura folrada de teatre, folrada de natura, folrada de vellut.

Se’ls deu fer difícil de comprendre aquest terme a tots aquells qui no l’han viscut d’una manera

tradicional i quotidiana. Joan Amades diu que troba per primer cop el mot “pessebrista” l’any

1805, aplicat al daguer i beiner barceloní Ramon Beguer. En realitat, la tradició d’escenificar

amb figures la naixença de Jesús és antiquíssima i estesa a múltiples països. Ara bé, a la

Catalunya del segle passat, l’estable del Naixement començà encovar-se, minúscul, entre mun-

tanyes extenses i boscoses, amb rieres i planes de conreu que representaven, amb tota mena de

detalls i costumismes, les contrades rurals del país. El localisme hi era reforçat pel fet d’emprar

elements de l’entorn immediat, els quals afiguren una major amplitud: una escorça, el massís

sencer; un branquilló, l’arbre; un pa de molsa, el prat. I, així mateix, albiren, caragirats, amb

aquell entorn boscós i en present, la Judea desèrtica i remota.

“El principal d’un pessebre és el paisatge”: aquesta és la primera prescripció que redactà, l’any

1863, Josep Oriol Mestres per a l’Associació de Pessebristes de Barcelona, i aquest és el tret

que, sens dubte, defineix el pessebre català: una creació entre barroca i romàntica on les figu-

res semblen més aviat obeir a aquell estil retaulista, barreja del sublim i del profà, mentre que

l’indret és més romàntic, si bé, com les figures, d’inclinacions agrestes però vida casolana.

J. V. Foix és qui primer usa el mot “pessebrista” en un sentit figurat. Ho fa en un text sobre Dalí,

on parla de “pessebrisme astral” i, també, en un altre que titula Miró. El pessebrista astral. En un

text posterior, el poeta encara és més explícit i relata el cas que un professor italià, Giuseppe

Sansone, en llegir un poema de Gertrudis, també dedicat a Miró i que volia traduir, va comentar-

li: “C’è un originale presepio... “ “Els italians —afegeix Foix—, com nosaltres, han passat el nom de

pessebre, com a significant la representació plàstica de la naixença de Jesús, als paisatges mun-

tanyencs amb cases i casetes escampades i fonts frescals.”

El món, o un tros de món, parat a taula que tants autors persegueixen, podria fer del terme

“pessebrisme” el més estès dels estils. El món en petit que agençà Noè suspès damunt les

aigües, en fóra el precedent; els jardins zen podrien ser-ne el període d’una major esplendor; les

Tebaides toscanes dels segles XIV i XV, la seva més fidel pintura i aquells mirós que hem dit, on
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esguardem Mont-roig en unes garrofes o en uns brins d’herba, una de les més properes mani-

festacions. ¿No és un pessebre, així mateix, encabir el temps en un rellotge, o bé veure, com qui

es gira a mirar, les coses llunyanes en el temps i blavisses? Tots aquests canvis d’escala tenen

lloc, d’altra banda, en una paret mitgera entre la consciència i l’automatisme que arrenglera,

així mateix, a l’art de les escorces, les imatges latents de Dalí, els rocs amb peanya de Foix, les

sonoritats tacades, imprevistes, del piano preparat de John Cage, les malalties de la pedra de la

portalada del monestir de Ripoll, els murs tacats de Leonardo, els estudis de paisatge realitzats

a partir d’una taca, d’Alexander Cozens, els frottages de Max Ernst o aquelles “vegetacions

vives del tronc” que Pere Gimferrer observa “com un mèdium” estampades a la porta d’un

armari. Efectes pictòrics, en definitiva, en contra d’una figuració imposada, conservant a

ultrança la indecisió i la inexactitud, a la recerca d’aquells Alps empetitits en una escorça que el

poeta, l’infant o el pintor alliberen.

De la mateixa manera que el pas del temps, els efectes de la humitat i el desgast de les parets,

donen els quadres fets, la pintura, sovint, fingeix de no adonar-se de la imatge que representa i

ens mostra els llocs i les figures com un descuit. A vegades som davant una figuració emmagat-

zemada pacientment, d’altres davant una superfície esvorancada per un assecatge massa ràpid,

amb clots, crestalleres i planells. A vegades ens trobem a mig aire entre els pigments i els seus

termes, amb fites mig perdudes i embrossades, d’altres davant d’alguna cosa real i concreta,

mirant fixament fins a sorprendre-hi una figura, com si els llocs hi acudissin sense, a penes, la

nostra intervenció, com aquesta imatge que ara ve a trobar-nos i ens ullprèn, arrossegats per

l’obsessió mil·lenària de posar un nom i un rostre a l’informe, aquesta imatge amb espectacles

d’alta il·lusió, relleus excepcionals i teatres tan ben proveïts que, per mica que s’escrostoni, ja hi

observem un nou encavallament de muntanyes i escenaris.

Entre les estàtues que engendra una lectura, ara contemplem l’esguard recollit en una estiba de

suros. ¿Quantes escorces calen a la contrada deIs mots perquè hi esclati la visió, perquè el lle-

vat dels mots ens faci oblidar les lletres i assolim, al prim de llur matèria prima, els alpinismes?

Ens trobem davant la mirada i els seus enfilalls, un lloc que accepta d’assumir la forma de qual-

sevol cosa, com si sentís una fortíssima atracció per la precarietat de no importa què. Hi ha un

horitzó reclòs, un horitzó d’interior amb llum de taula damunt l’horitzó. Després sentim l’ende-

rroc de les imatges en cloure el llibre.

Catàleg de l’exposició a la Galería Soledad Lorenzo, El grado de verdad de las representaciones, Madrid, octubre-novem-

bre de 1991. Traducció al castellà d’Ángel Crespo i a l’anglès de Jeffrey Swartz. Reeditat a La pintura i la boca, pàg. 282.
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EL SURO DE BATH

Mireu, a ple bosc, el teló a la lleva dels suros, quan la pela els és treta i els sagna el vellut!

Qualsevol gruixària tempestuosa ha estat, en origen, un vellut com aquest, un rovell color de

coure, color de most de vi més tard rovellant-se i rovellant-se fins que el paisatge hi comença.

Diríeu que, als suros, la saba els surt a fora a mirar i es rovella, no pas llòbrega com la saba, ans

celest i ventosa. En acabat, any rere any, el teló va plegant-se amb un caient orogràfic i –enge-

gador d’elevacions, d’acrobàcies de roca, de levitacions finals de terra– ja no para mai de créi-

xer, d’anar-se’n. Quan treu més imatge, oferint-nos en dot més terres que no té, és quan resta

tallat, separat del tronc. És aleshores que, només de veure la rusca posada plana, ja ensope-

guem amb l’ull una alta roquetera. Tot, rieres, camps i turons, es recolza en un esquema d’entre-

talles netament perceptible. Després que ho hàgim observat, el suro crida el canviador i aquest

posa altres suros a dir.

William Beckford va aprendre d’Alexander Cozens l’art del tacatge: veure una cosa en una altra

cosa tal com feia Cozens amb el paisatge en net d’una tinta en brut. Joan Miró, que, ben segur,

no coneixia el mètode de Cozens, en les seves pintures segons collage en fa una aplicació exem-

plar i tant o més sistemàtica, obtenint com Cozens una realitat concreta a partir d’un esbós

imprevist, però aconseguint-hi un associacionisme encara més remot i íntim. L’aplicació que fa

William Beckford del mètode és, en canvi, més vagarosa. L’esbós, la taca —en un sentit també

literal aplicat a una Anglaterra fumejada, embrutida per la indústria naixent— és la realitat cir-

cumdant sobre la qual Beckford vesteix, il·lumina, una vida paral·lela. Més que no pas una des-

coberta dels suggeriments d’aquella taca, es tracta d’una total invenció, d’una fugida per unes

figuracions externes extretes de viatges i lectures. Uns viatges, cal dir-ho, on els paisatges inter-

preten, així mateix, remoteses encara de més lluny. Els llocs, com els llibres, són un suport per a

altres llocs, uns materials disposats perquè l’esguard se’ls emporti, uns suredals, uns figurants.

Com diu Didier Girard —el seu darrer biògraf—, “abans de la poesia itinerant d’Henri Michaux,

Beckford utilitza els llocs com un veritable suport de visió”.

Aquest albirament, en els llocs, d’altres llocs i encara d’altres —penseu que l’anomenat “Califa de

Fonthill” no posà mai els peus a l’Orient si no és en multitud de textos (el primer de tots Les mil i

una nits que regalà Cozens a Beckford quan aquest comptava només tretze anys), així com 

en l’aura oriental que pogué trobar a Venècia o a Andalusia— ens du a Joseph Wright of Derby, 

el pintor dels llums. Wright of Derby, com Cozens, com Beckford mateix, lligats a la ciutat de Bath

en un període o altre de les seves vides, pràcticament contemporanis (es portaven una vintena

d’anys l’un a l’altre) i una mica al marge, tots tres, de l’art oficial, és conegut per haver elaborat

tota mena d’audàcies entorn de la pintoresca de les clarors nocturnes. La seva és la llum més

petita d’aquell segle de les llums que ja llanguia, desprotegit, voltat de tenebres. Estic pensant en

aquelles pintures on llànties, fanals, fargues i planetaris il·luminen, del centre del quadre estant,

els personatges i les coses més pròximes mentre que deixen la resta en l’obscuritat; o, a l’inrevés,

en aquell altre quadre on, a ple dia, travessa per un paisatge plàcid i calmós l’esquelet de la mort.

Wright of Derby va fer, també, el seu viatge a Itàlia (febrer de 1774 - juliol de 1775). Es conserven

diversos dibuixos de la seva estada a Roma i dos olis d’una gruta de Nàpols, així com un tremp

(d’atribució dubtosa) on figura el Vesuvi en plena erupció, sembla que també pintat al lloc. 

La resta de quadres de temàtica italiana són pintats a Bath (alguns d’ells acabats, després a
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Derby) o, si voleu, de Bath estant. Els nocturns hi segueixen essent freqüents, però aquells

petits focus de llum que coneixíem del període anterior s’eleven i expandeixen tot creixent, pes-

sebrístics, d’una manera insospitada: primer —d’una llum alada— en els grans castells de focs de

Roma i, després —amb un assuredament defintiu de la llum—, en les vistes del Vesuvi encès en

una recreació —de fet, Wright no va coincidir amb cap erupció real del volcà— d’aquells fanals,

d’aquells planetaris, d’aquelles fargues..., aturonats i resplendents conservant, no obstant això,

un embolcall de tenebra tant o més extens.

Una cosa en reconeix una altra, es posa el suro que li hem dut i ens mira amb ell posat. El fet que

l’escorça canviï de troncs, tal com un intèrpret canvia de papers, fa que tot s’arrengleri i germini

a risc de confondre’s, sense a penes distingir el suro aquell on la muntanya és començada del cim

aquell on el suro és acabat. Coneixem una versió on Wright of Derby fa, a la manera de Cozens,

un dibuix de paisatge a partir d’una taca que el preveu. Després de caminar i caminar, he trobat a

Bath un indret que hi fa pensar. No és pas, però, que Bath i aquell dibuix s’esforcin a assemblar-

se. La troballa podríem dir que l’he feta una mica malgrat ells... El suro, tal com l’empren els pes-

sebristes catalans, té, respecte al mètode de Cozens, l’avantatge del natural, car és l’expressió

vegetal i llenyosa d’uns pigments que el paisatge ja té i, a diferència del Nou mètode que assen-

yala un desinterès per les vistes en viu i prefereix fabricar les taques en els dominis del llenguat-

ge, el pessebrisme surer troba les taques en el model mateix. És, doncs, profundament realista i

no gira, a diferència dels pessebristes de Bath, l’esquena al món tot defugint, amb menyspreu, la

realitat immediata.

Deixeu, tanmateix, que l’ascencional engrandiment de les escorces, amb afraus i feredats, esga-

rranys i cinglerades com aquelles que ens duien del fanal al turó i de la llum a la lava en les pin-

tures de Wright of Derby, ens retorni altre cop a Beckford. El qual, arran d’una estada a Suïssa

on coneix Henri Benedict de Saussure —un dels pioners de la meteorologia i gran amant de l’al-

pinisme—, té tractes amb l’escorça revellida i tan garfullada dels Alps. La seva primera novel·la,

The Vision, s’esdevé en un escenari alpí fortament il·lusori, afí a aquelles llums isolades, lunars,

que pintava Wright. “Els raigs d’aquest gloriós planeta —escriu— donaven als pinacles de pedra

escrostonada uns aires estranys i fantàstics, a vegades ídols gegantins, a vegades obeliscos o

encara piràmides de formes misterioses, les escultures grosseres de les quals semblaven aguan-

tar-se dretes com si es confessessin.” Després, unes ratlles més avall, el suro s’afranqueix: 

“És amb serenitat que, ara, esguardo els pinacles rocosos i no veig altra cosa que pinacles.”

Tot s’alça i s’ensorra, un suro dóna compte en un rengle d’allò que aparenta a l’altre, més cin-

glós com més grosser, més trencadís com més altiu. Beckford practica així mateix fora del text

aquests ascensionals engrandiments. Disposa, conscient del seu refús al món tal com és, una

altra mena d’elevacions, una altra mena d’escriptures; i ja en una carta adreçada a Cozens jura,

a l’edat de disset anys, que erigirà “una Torre on escapar-se de la Terra dels homes vers un

enllà on l’aire no serà corromput per l’alè dels miserables que són objecte del nostre menyspreu

i el nostre rebuig”. Anys després, quan escriu Vathek, construeix per al califa un palau verbal: 

el palau d’Alkorremi, a la ciutat de Samarah. Un palau que —segons conta Beckford— Vathek ja

ha heretat del seu pare però l’amplia afegint-hi cinc palaus més, un per a cada sentit: Festí 

eternal o l’Insaciable, Temple de la Melodia o el Nèctar de l’ànima, Delícies dels ulls o Suport de

la memòria, Palau deIs perfums o l’Agulló de voluptat i Reducte de la joia o el Perillós. 
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En acabat Vathek mana construir, amb l’ajut dels genis, i, doncs, amb molta rapidesa, sobtada-

ment, una torre d’onze mil graons, “no pas per salvar-se d’un nou diluvi, sinó per la curiositat

insolent de penetrar en els secrets del Cel”.

Beckford, a Fonthill, planeja dur a la realitat el Palau d’Alkorremi. L’aixecament d’un suro com

aquell el situa dalt d’un turó, al punt més enlairat d’aquells verals, sota la forma d’un gòtic 

agullonat que defuig el gòtic anglès d’una aparença més austera. L’arquitecte contractat s’ano-

mena James Wyatt. La primera torre que hi aixeca s’ensorra tot just construïda el mes d’octu-

bre de 1793. L’any 1807, Fonthill Abbey esdevé habitable amb una torre d’una alçada extravagant

(84 metres). A diferència de l’exotisme de Splendens —el palau de Fonthill que hereta dels seus

pares, el qual, rere una façana d’estil pal·ladià, amaga tota mena d’exotismes egipcis, turcs,

holandesos, xinesos...— els interiors de Fonthill Abbey seran moblats amb peces valuosíssimes,

de procedència tant o més distant però real i no pas suggerida, i mostrant sempre una

excel·lent erudició en la tria: porcellanes, ous d’estruç, sis mil volums —bàsicament obres de cre-

ació literària i biografies, però també manuscrits medievals, tractats d’ocultisme, textos inicià-

tics, il·lustracions de Blake...—, fruites exòtiques, perfums, pintures de Rafael, de Watteau, de

Velázquez, de Bellini..., peces d’orfebreria, rèptils..., confegint tota mena d’associacions impre-

vistes i exquisides proximitats que tracen una pre-taca, un esbós, d’aquell ambient amb què, a 

À rebours, Huysmans suggestiona el lector. Entretant, un cop instal·lat a Fonthill Abbey,

Beckford fa estimbar Splendens, la mansió de Fonthill, el lloc on, tanmateix, haurà passat més

anys de la seva vida, el Hohenswangau de Beckford, heretat dels pares arran, també, d’un llac i

taller deIs alçaments posteriors.

L’any 1810, a conseqüència de la baixada del preu del sucre a Jamaica —sempre la procedència

llunyana, la distància, la remotesa...—, es redueix considerablement la seva fortuna. L’any 1822

Fonthill Abbey surt a subhasta al catàleg editat per Christie’s. Tres anys després, l’arquitecte

James Wyatt, estirat al seu llit de mort, va fer cridar Beckford per implorar perdó i confiar-li que

els fonaments de l’edifici no havien estat fets seguint les seves ordres i, per tant, el conjunt

s’ensorraria un dia o altre. Tot de cop el suro cedeix i aquell mateix any la torre cau i ensorra

també l’entrada i el claustre. Beckford es trasllada a viure a Bath, on els anys 1826-1928 aixeca

una nova torre, la Lansdown Tower, alçada també sobre un turó al punt més alt de la ciutat.

L’arquitecte encarregat, Henry Goodridge, projecta, dos anys després de la mort de Beckford, un

cementiri al peu de la torre on fou col·locat el sarcòfag que Beckford mateix es va dissenyar.

Encara avui es pot contemplar la Beckford Tower altiva a uns metres del sarcòfag de granit ver-

mell posat pla a terra.

Un suro que imita el coure, tot parodiant negrosos aiguaforts, fa vagar Ludwig, el rei bavarès,

per entre aquestes ratlles. El soterra una vista de la galeria d’Eduard III, a Fonthill, de qui

Beckford es creia descendent, rebrota un col·leccionisme inacabable, fonedís, que convoca

estils i latituds en un conte com el de Ludwig de segles i reis amb xifres semblants... Ara el

suro crepita clarors de mal encendre i troncs i pedrals com si es desvetllés un nom a la seva

memòria: Hohenswangau? Fonthill? Falkenstein? Tot un seguit de torres s’hi eleven i s’enso-

rren... Siguin quines siguin, els ors tanquen les aparicions amb suros sobredaurants i embos-

quides motllures. Hi ha autors que el temps ha endolcit amb un tapís de molsa, a d’altres,

capriciosos i fatals, els suros els resten al descobert.
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Els suristes de Bath tenen, irresistiblement, a diferència dels catalans, una tirada a l’ombra,

un menyspreu del món immediat. No hem dit que allò que aconsegueix Vathek amb aquella

torre d’onze mil graons és, finalment, l’Alcàsser del Foc Subterrani, “el primer infern —com

diu Borges— realment atroç de la literatura”. Hi ha una pintura de Wright of Derby que narra

així mateix una paorosa descoberta. La pintura s’anomena Miravan forçant l’entrada de la

tomba dels seus ancestres. L’autor mateix en va descriure l’argument: «Miravan, un jove

noble d’Hongria, mana obrir una tomba atret per una inscripció que diu: “Dins aquesta

tomba s’hi troba el tresor més gran que mai pugui posseir Cressus.” Dins la tomba només hi

ha pols i una altra inscripció: “Aquí regna el repòs. Miserable sacríleg que cerques l’or entre

els morts! Vés, fill del lucre, tu ja no podràs trobar mai aquest repòs.”» A la pintura que

reprodueix aquesta escena hi ha, també, un llum central, una llàntia suspesa amb una petita

figura de bronze que —com diu Judy Egerton en un catàleg del pintor— “gira impertorbable-

ment i per sempre l’esquena al món per mantenir una feble claror damunt la tomba”.

La pintura i la boca, pàgs. 150-157

EL SURO DE SILS

Això s’esdevé en un escenari de Sils... El pessebrista, vestit amb un tern de vellut, mostra a

l’auditori una llenca de suro. Primer de tot en mostra el revers amb el vermell aquell, tan

admirable i avellutat, que prenen les escorces un any després de ser llevades. A continuació,

sosté l’escorça amb les mans totalment apaïsada, de manera que ofereix, de cara al públic,

totes les arrugues i bonys.

En cosa de segons, el suro comença a engrandir-se fins a assolir la dimensió de l’escenari.

Després, i això és encara més impressionant, dobla la mida i la triplica, sense que aquell

immens camp òptic exhaureixi, en canvi, les dimensions reals de l’escenari. Arriba un

moment que l’auditori es sorprèn de reconèixer davant seu tot el terme de la vila a mida real

i apessebrat amb tota mena de detalls. L’expectació és extraordinària.

La cosa dura fins que, de sobte, el pessebrista torna a girar l’escorça i tot s’esvaeix. Mentre

el pessebrista saluda, els aplaudiments sonen com un soroll retardat d’aquelles extensions

que, d’un plegat, s’acaben de comprimir, com si el públic premés amb les mans el que acaba

de veure. Es conta que alguns espectadors, en sortir de l’espectacle, anaven a les suredes i

prenien trossos d’escorça, disposats a perllongar la seva curiositat.
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PINTURA CAMINADA

Si me l’estimo —tu diràs—, tan bell,

aquest paisatge verd i ple d’onades!

Com m’agrada d’anar més enllà amb ell

sobre la tela, amb quatre pinzellades,

de nit! I obrir camins amb el pinzell,

com si em cridés a perdre’m i a vegades,

entre pintura i obaga, al cantell,

seure en un marc sota alzines daurades.

Paisatge i jo fugim per la pintura,

ens endinsem pels boscos novament:

Montalt, Montnegre, el mar, res no ens atura.

Torno cansat quan penso, bo i content,

que és el mateix el quadre i la natura.

Tot passejant els quadres van creixent.

Nova antologia de poetes del Maresme, Vilassar de Mar: quaderns de la font del cargol, 1983. Revista Traç, núm. 21,

Mataró, 1988. Reeditat a Perejaume, Oli damunt paper, Barcelona: Empúries, 1991, pàg. 11

PINACOTEQUES

Probablement la pintura està en un dels revolts més extremosos de tota la seva història. D’una

banda, la cessió que havia fet de part del seu repertori al suport fotogràfic o fílmic, ara es veu

incrementada des del moment que aquestes fotografies poden ser compostes, inventades i pro-

cessades virtualment amb pigments tecnològics i sofisticades metodologies post-pictòriques. 

De l’altra, la pintura és, cada cop més, una realitat territorial, independent i espaiosa, un llegat

no gaire diferent de la terra, els boscos o la llengua. El mateix títol de “Pinacoteques” ve a

corroborar aquest llegat extensíssim, amb Louvres presos del natural i Himàlaies autònoms,

acabalant-se en una ordenació museogràfica del temps. L’autor hi usa autors, murs i motllures

EXERCICIS D’ UNA PINTURA ESCRITA

En aquesta sèrie de textos, la il· lusió  de fer transitable la pintura passa per tot un procés que comença dient “ que és el mateix el quadre i

la natura” . Assumit això, escriure, pintar i caminar tenen lloc en el mateix territori. L’ animisme que es desprèn és un efecte d’ haver tret

el suport tradicional a la pintura, la qual, ara, es posa sobre el paisatge. El procés no es completa pas sense un moment d’ oblit, com quan

diu “ Mondrian, Mondrian, Mondrian... fins que se us faci estrany el nom...” .

El to dels textos, sobretot els més breus, és característic de les proposicions impersonals de l’ art conceptual. En aquest cas, les condicions

per acomplir aquestes proposicions só n pràcticament inassolibles, malgrat la invitació  a comprovar-les —una cosa que es dedueix dels mo-

des verbals emprats—. Aleshores, podríem dir que la funció  indirecta d’ aquests textos és indicar el desajust entre les condicions de l’ e-

nunciació  i les condicions reals que ens envolten. 



per fer de suport a uns camps monocroms on, folrada de gruix i ocultació, la pintura exposa,

sobre la imatge del suport fotogràfic, la seva opacitat; cobrint i encobrint el que, fins ara, temp-

tejava de representar i deixant, d’aquesta manera, els pigments en la seva més àmplia possibili-

tat de significació i de silenci, reals i afranquits com si, al capdavall, la pintura no estigués ja

pensada per pintar sinó per existir.

Invitació de l’exposició Pinacoteques, Galeria Joan Prats, Artgràfic, Barcelona, febrer 1992. Reeditat a La pintura i la boca, pàg. 166.

EL PINTOR

El pintor ens ha sorprès mentre treballava, ens ha trobat en una combinació atzarosa de pinze-

llades; l’hem vist com ens trobava i, amb un aire familiar, signava el que veia de nosaltres. 

La pintura i la boca, pàg. 85.

TOT EVOLUCIONA

Tot evoluciona per parelles com en un saló de ball molt espaiós. A vegades el pintor no torna,

pren el camí de la pintura i ja no torna.

La pintura i la boca p. 86.

ANÀFORES, SINÈCDOQUES I ASÍNDETONS

A sant Lluc

Diuen que la Verge prenia forma visible, místicament, en la superfície del quadre quan sant Lluc

provava de pintar-la. Com si sant Lluc pintés, ara, la pintura com una cosa apareguda, intocada,

que hagués pintat sant Lluc.

La pintura i la boca, pàg. 101.

DESVIAR FINS A CASA

Desviar fins a casa un rierol feréstec, o un bleix de mar al fossat dels teatres. Bastir les pinaco-

teques al peu de les muntanyes, amb entrada d’allaus.

La pintura i la boca, pàg. 90.

ENTAPISSAR AMB TELES

Entapissar amb teles el Pirineu, a partir d’una cota determinada.

La pintura i la boca, pàg. 91.
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MOLDRE

Blau de l’atzurita, verd de la malaquita,

vermells i grocs de cinabri,

vermelló, realgar i orpinat,

carabassa del mini, blanc de guix.

Moldre tot el món en un petit morter.

L’EMBLANQUIMENT

L’emblanquiment de la façana de la Pedrera amb rentats de sorra.

L’emblanquiment, amb rentats de sorra, dels espadats de les Agudes, al Montseny.

PORTAR ONZE NATURES

Portar onze natures mortes de Zurbarán al Camp Gros de can Tarrades. Arribar-hi amb un

camió fins a un camí que hi ha a prop i, d’allà estant, davallar els quadres, un a un, fins al centre

del camp. Mirar que els quadres s’ajustin els uns amb els altres, amb els marcs a frec, de mane-

ra que formin un retaule pla, posat a terra. Exposar els quadres just allà on el camp fa una lleu

ondulació perquè el retaule de quadres l’amotlluri suaument.

EL PLENAIRISTA

El plenairista es pinta els ulls i el llavis i, a continuació, sobre la taula, s’eleva un tumult... 

Just al damunt es fa com un esquinç en l’aire seguit de la cambra: en un promontori s’apareix

una dona vella que porta un ram de ginesta. Darrera seu, unes grans nuvolades passen a través

de les parets... Arriba des del fons de la sala un brunzit de sorpresa i admiració... La visió s’a-

llunya i l’aire es torna a tancar com una cortina.

PINTAR CINC PINZELLADES

Pintar cinc pinzellades a l’oli damunt una barra de glaç com si la pintura fos el futur, com si

hagués de posar-se a terra passades unes hores, com si d’un efecte ralentit la pintura incorpo-

rés el temps, com si es valgués del temps per deseixir-se del suport que sempre ha de menes-

ter..., com si el suport fos el temps.

La Pintura i la boca, pàg. 96.
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ANAR AMB AVIONETA

Anar amb avioneta a viut-cents o nou-cents metres d’altitud i aconseguir una velocitat suficient

perquè un pinzell, carregat de pintura espessa i posat a fora, estengui la pintura només deixar-

lo a l’aire, tot afigurant en l’aire un suport rígid. Fer, doncs, que el pinzell es descarregui, com ho

faria sobre un mur, i l’aire s’endugui les pinzellades de pla o de llarg, ben bé un metre, encara

que després les deixi caure.

La Pintura i la boca, pàg. 95.

MONDRIAN, MONDRIAN

Mondrian, Mondrian, Mondrian... fins que se us faci estrany el nom, fins que us penseu que

aquest tal és un lloc d’una realitat ineludible i peremptòria. Qui no ha estat mai a Mondrian?, 

al toponímic Mondrian, al gairebé gentilici Mondrian?

La Pintura i la boca, pàg. 100.

TINC EL PENSAMENT

Tinc el pensament amb traus i contusions d’algunes obres... Les obres em donen voltes al cap.

Algunes ja són obres fetes i dures que no he aconseguit de treure’m i em colpegen el front o em

freguen el clatell. Són obres fetes d’aquella pintura que portem a la boca i no troba mai els

mots per sortir.

UN HOME

Un home s’asseu en una roca. Du un pinzell altíssim agafat com si fos una llança. Estén la mà 

i assenyala, al lluny, un altre home que s’acosta també amb un pinzell. En una altra banda es

veuen vuit homes que conversen amb un pinzell enorme a la mà. Davant nostre, un bony que

havíem pres per una roca es dreça i és un altre home amb un altre pinzell.

LA NOCIÓ D’OBRA

Polvoritzar la noció d’obra. Fer, de la noció d’obra, pigments.

Aglutinar, amb oli de llinosa, els pigments de la noció d’obra.
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DESPINTURA

L’ eliminació  de la representació  a través de l’ abstracció , el monocrom i la desmaterialització , tots ells subgèneres de
les acaballes de la modernitat, queda radicalitzada per la despintura. Considerant la pintura com una “ predadora” , la des-
pintura té per objectiu una restitució  metòdica dels materials invertits en tanta representació  com ens envolta. El “ Deixar
de fer...”  recurrent en aquests textos es contempla com una forma de deixar que les coses apareguin ja fetes, tot plegat una
ironia sobre el ready-made duchampià. El ventall d’ activitats que se suggereixen després de la interrupció  de la representa-
ció  és tan ric que no hi ha lloc per parlar d’ un ultimàtum (“ mig descobrim una voluntat activa en el deixar de fer” ). La des-
pintura és, més aviat, un punt d’ inflexió  que assumeix un tractament de les imatges i de les representacions derivat de plan-
tejaments sostenibles.

Parcs interiors. Set despintors afirma la simultaneï tat de la pintura i l’ antipintura i, en definitiva, elabora la despintura com una
paradoxa. El ventall d’ actituds que representen els set despintors suggereix possibles sortides a una hipotètica crisi que es
deriva de l’ amenaça d’ esgotar els recursos naturals. Tanmateix, aquest text pot llegir-se com una història de l’ art del futur,
on els artistes “ escollits”  reaccionaran a allò que sembla inqüestionable des del present. 

OH PINTORS!

Oh pintors, aquí on som, hi ha o no hi ha pintura?... N’hi ha d’haver o no?... Convé o no que n’hi

posem o n’hi afegim?

L’ART I L’ARQUEOLOGIA

L’art i l’arqueologia semblen completar-se en algun punt.

Potser un dia, en una excavació, trobarem l’art del pervenir.

L’ESCULTURA DE BUSA

Deixar de fer una escultura a la serra de Busa. Veure la serra com allò que és de l’escultura que

ja sembla. Adonar-se que hi ha una part de Foix adscrita i signada en tot allò; i, encara, una

altra part que ara signem només de llegir l’escultura que dic.

La pintura i la boca, pàg. 105.

POSTNATURALISME 1

Apaïsar un Giacometti, adreçar un Soutine, omplir els fauves de grisalles, corbar un Mondrian.

La pintura i la boca, pàg. 98
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DESDIBUIXEU-HO TOT

Desdibuixeu-ho tot i enteleu els desdibuixos! Cerqueu amb afany noves dilacions! Mai no hem de

conèixer si els quadres ens destorben d’on anem o bé ens hi porten. Portem rere la testa un

indret venjador, i és amb aquest irreprimible desig de pintar que exhortem els blancs luterans,

l’erosió de les noses, els formats oberts... i, amb fixadors damunt goma d’esborrar, mig desco-

brim una voluntat activa en el deixar fer.

La pintura i la boca, pàg. 112. Reeditat al catàleg Espacios públicos. Sueños privados, Madrid, 1994, pàgs. 156-157. Traducció

al castellà d’Ana Romero.

POSTNATURALISME 2

Obtenir amb transformacions genètiques, realment, en una rosa, el roig aquell amb què pintava Emil

Nolde una rosa.

La pintura i la boca, pàg. 99

TREMENTINAIRES

Not a precipice, not a torrent, 
not a cliff, but is pregnant with 
religion and poetry.

THOMAS GRAY

Oh pintors massa gosats que hem fet pintura de qualsevol cosa! Proveu un dia d’anar als pics. 

Si són reals, si és que en queden, no sentiu ja les rialles dels pics en veure-us pujar? No sentiu

els pics com riuen de veure-us amb les teles? No els veieu, altius, rient i rient?

La pintura i la boca pàg. 110. Reeditat al catàleg Espacios públicos. Sueños privados, pàgs. 156-157. 

TORNEU A POSAR

Torneu a posar a terra l’or, espargiu a muntanya el bronze, el marbre i el vori, per tal que repre-

sentin allò que ara més ens manca: el lloc d’on va sortir.

La pintura i la boca, pàg. 113. Reeditat al catàleg Espacios públicos. Sueños privados, pàgs. 156-157. 
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PARCS INTERIORS. L’OBRA DE SET DESPINTORS

Escombrau mes petjades en l’altura;
ja no hi faré més nosa.

J. VERDAGUER

A fi i efecte que lo tal pintant sia privat de pintar.

CÒDEX DE LA CORONA D’ARAGÓ

La despintura és una fórmula entregirada, a través de la qual la pintura posa en qüestió alguns

dels seus propis fonaments. Costa d’imaginar els quadristes actuals inatents a aquest lluc d’es-

glai, de quimera, amb què tot se’ns mostra pintarós, i és així com, en la mesura que, als pintors

d’avui, una part d’ofici ens refusa i l’altra ens reclama, la pintura ha esdevingut un centre vivent

de reflexió i controvèrsia. 

Fet i fet, no sabem encara discernir amb prou nitidesa si el de despintor és un ofici nou o si es

tracta d’un pur simulacre de l’ofici de pintor o, encara, si no és un subterfugi que s’ha triat la

mateixa pintura per seguir pintant, sinó que, ara, valent-se d’uns pigments que li vénen, o sem-

blen venir-li, en contra. 

Els exemples de despintors que hem recollit són –com veureu– d’una molt diversa intenció.

Allò que realment els agrupa és un punt de partida que per a tots els despintors ve a ser el

mateix: la recerca d’un mite major on s’integrin la pintura i l’antipintura. És en aquesta recer-

ca que els despintors despleguen tota la seva ambigua posició, vagament conscients que pin-

ten de no pintar. Mirant d’escollir el dissolvent exacte, l’anticolor adequat..., tot i que, de pen-

sament, puguin cercar per a l’artista, la pintura i l’art un lloc on ocultar-se, proven, en reali-

tat, de seguir exercint el seu ofici, ni que sigui recollits en la llicència retòrica que aquest

nom de “despintors” els atorga. 

Si la despintura reeixís, si fóssim davant un tal període, si fos aquest un tret fonamental en l’art

que ha de venir, aleshores la trajectòria del llenguatge hauria tingut tres fases ben diferencia-

des: l’ús dels seus materials expressius en el període tradicional, l’afranquiment dels materials

expressius en el període modern i la posada en sofriment dels materials, la seva pràctica elimi-

nació o intent d’eliminació en el període actual. Però això queda per veure..., i ara tot just

podem referir el qüestionament arterós que, de la pintura, sembla que estiguin fent alguns

artistes, d’entre el quals hem escollit els set que segueixen. 

El primer despintor que hem de veure s’ha fet arquer. Per a ell, els colors són posats al món

d’una manera prou ajustada i tan proveïts d’oli que, només d’encertar-los el tret, ja el satisfà;

posar-ne més o copiar-los fóra redundant. D’aquí ve que vagi als indrets armat d’arc i buirac,

amb pinzells llargs com sagetes, i cerqui entre els llocs els més pintorescos i hi manegi el seu

arc de fusta polida, i sigui el primer d’encertar els colors, cada un pel to precís que té. 

Costa de no veure, en els seus exercicis, un aire medieval i llegendari quan llança, per cada to

que persegueix, el seu tret infal·lible i, fins que no li queda cap pinzell al buirac, lluita amb el

paisatge com el cavaller amb el drac, i va valent-se de pinzells de manera que, amb aquell fet

d’arqueria, el paisatge faci que cau ajagut, amb un raig de trementina lliscant-li per les nafres. 
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Aquest segon despintor també increpa el seu ofici sota el propòsit que el món comenci a desa-

cumular-se. Car feia temps que observava les trementines d’un aire enverinat de química i els

engruts de terra, duts d’una banda a l’altra a grans palades, així com els pintaments successius

que lluïen les coses, apilonats l’un damunt l’altre en diversos pisos cremosos. Ell, aleshores, va

decidir de tancar-se al taller dies i dies, per si trobava una pintura d’uns porus tan amples que

fos transparent i totalment fungible després d’haver-la usat. 

Les seves investigacions d’una pintura que no deixés rastre de res, si no és un miraculós efecte

en l’observador, l’han portat a idear una pintura que aparegués davant un públic reduït per l’ac-

ció d’unes imatges descloses per un efecte de projecció, sempre a través d’un mecanisme secre-

tament guardat. El nostre despintor creu que aquesta mena de pigments tecnològics combinen

tan magníficament el sentit total de la creació i la dissolució que ens han de permetre, d’aquí a

no gens, servir-nos d’una pintura opalescent i tènuement lluminosa que, guardada en flascons

diminuts, podrem fer aparèixer, expandida, en els llocs més inesperats; i tot plegat a través

d’una tecnologia prou depurada que ha d’alleugerir la mateixa faramalla dels seus processos. 

I és en això que roman aqueferat, a la recerca d’una pintura d’espurnalls, ullada i porosa i d’una

extrema netedat mediàtica, gràcies a la qual el marc que li fa de suport no hi ha de quedar

enllardat, ni rebre altre contagi que el pur miracle de la seva aparició.

Aquest altre despintor –el tercer segons el nostre compte– es proposa, tot just, de reparar un

greuge secular i prova de tornar les pintures a aquells llocs d’on han estat extretes, tot resti-

tuint als llocs aquelles imatges que havien provat d’endur-se’ls. Per fer-ho, va a la recerca de

quadres dels quals coneix quins motius i paratges els han inspirat i, un cop els aconsegueix, 

en lleva tota la pintura valent-se de decapants i diluents. Els crostissers que n’obté, els guarda

curosament en una capsa i amb ella va als llocs d’on aquells pigments procedeixen en imatge.

Un cop allà, excava un forat a terra d’un colze o més de fondària i hi diposita les crostes de

pintura com qui fa una presentalla. En acabat, les colga amb terra al damunt de manera que

se’n perdi totalment el rastre. 

Al despintor que segueix, de tanta convicció que du, l’ha guanyat l’oradesa per tal de persuadir

als seus col·legues pintors que deixin de pintar. És, doncs, de fet, un activista, avesat a discurse-

jar de paraula, que defensa una natura neta d’ungüents i pintures, com una cara fresca, sense

maquillar. Eloqüent i verbós, corre als tallers i als recintes on sap que s’apleguen artistes i, molt

especialment, li agrada d’anar als indrets que freqüenten els que pinten a l’aire lliure i, un cop

allà, els parla d’aquesta manera:

“Deixeu de reproduir les coses, deixeu també d’inventar-vos coses per reproduir! Observeu l’ar-

breda com l’arbreda que és, quina altra podria superar-la! Preneu, doncs, el goig de cada cosa

tal com aquesta cosa es presenta. I, si l’activitat literària o pictòrica us marca el deure, mireu

l’arbreda mateixa com una activitat literària o pictòrica que es desplega infinitament i que cal

tot just copsar. En res no heu de sentir-vos més complaguts, amb res més enganyats, amb res

davant una art més realista i verídica tampoc, que en aquest pintament que el cel fa sobre les

coses i que fan les coses entre elles i que cada cosa fa d’ella mateixa. Creieu-me, amics artistes:



qui sigui que pinti altre cop les coses no hi haurà de posar més pintura que la que porten posa-

da, ans bé treure’n alguna capa per si així les descobríem més que no pas tornant-les a pintar”.

Vet aquí com li agrada de parlar, a aquest despintor, als pintors que troba, i fa per manera de

trobar-los i dir-los tot això per tal que renunciïn al món de les imatges i als apilonaments més

banals i llevadissos. “Feu-vos un forat a dintre –els diu– per tal que retorni el món a dintre, per-

què el món retorni així a l’origen com a únic original, perquè el món reposi, altre cop, en ell

mateix i la visió no us sigui ja només exterior, sinó també de dintre.”

L’obra d’aquest despintor són tots aquells que l’escolten. I això ve al cas perquè han estat

alguns dels seus més ardents seguidors que s’han aplegat sota el nom d’els Vistaires”. No pos-

seïm encara dades prou concloents per precisar el nombre que són de bo de bo, ni tampoc en

quin grau la seva actitud ha de durar o és una pura emanació de les doctrines del seu mestre. 

d’“Els Vistaires” –segons tenim entès– són aquells que practiquen la vista i miren de guardar-la

sense haver de menester res més, i miren que la vista, així tan netament guardada, es comuni-

qui, a través d’ells, en la manera de viure, de veure, de dir... Per la seva part, signen amb l’ull

allò que només ells saben, i deixen, així, que les coses es mostrin a favor d’elles mateixes, sense

abassegar-les en res. 

La pintura és, per a ells, una pura font de llum. Més que no pas a veure, l’autor vistaire va als llocs

a preguntar-se què dibuixen els llocs en ell..., i veu els llocs observar-lo i fer lleus traços en l’aire

perquè només ell els vegi i se n’admiri... Vet aquí, doncs, com el pintament, “Els Vistaires” l’exercei-

xen o veuen exercir-lo en la seva mateixa persona i, alhora, són l’obra d’aquell despintor que aca-

bem de veure, l’oradesa del qual sembla haver-los convertit. 

El despintor que fa cinc és, en canvi, callat de mena i defuig els llocs massa concorreguts.

Potser era a causa de la seva timidesa i mansuetud que li agradava d’anar-se’n, amb les eines a

coll, hores i hores lluny... Cansar-se l’alleugeria enormement. Per a ell era un acte de reparació i

de goig, per tal com celebrava que les coses romanguessin al seu lloc i no calgués reproduir-les

ni pintussejar-les, sinó tot just passar-hi amb els estris. No coneixia una pintura més reverent i

esborradissa que aquella que el duia de pas pels indrets més agrestos carregat amb les eines de

pintar. Més endavant, i pensant en l’activitat pròpiament gràfica dels seus desplaçaments sobre

el terreny, va afigurar-se quins paisatges no dibuixaven, també, tantes pintures que constant-

ment es desplaçaven pel món a ser exposades arreu. Es plaïa aleshores a imaginar la quantitat

enorme de quadres que cada dia van d’una banda a l’altra, i com aquests quadres contornegen,

amb paisatge propi, els relleus naturals o dibuixen en l’aire les seves destinacions, a través de

tota mena de vehicles de transport. 

Justament, veient com els quadres adoptaven, generalment, uns recorreguts poc acinglerats,

massa dreturers i voladissos, ha pensat de fer fer, a alguns quadres d’autors que ell venerava

especialment, uns recorreguts més concrets i de més entretalla. De manera que pren un quadre

a coll, tal com abans ho feia amb les eines, i s’enfila a peu per un indret cinglós que el quadre

contorna de manera que la pintura obeeixi pas a pas el relleu real per on ell la trasllada. Mentre

ho fa, adverteix una tercera dimensió a la pintura, una vessant escultòrica dels quadres ja
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enllestits que els seus autors, de segur, no havien sospitat. Ha estat per uns tals imatjaments

que ha dut una petita taula de Giotto per les serres del país de Gal·les, i un monocrom de

Rodtxenko per la costa est de l’illa de Còrsega, i té pensat de cenyir els grans cims de l’Atlas

amb un paisatge de Ferdinand Hodler.

Com els anteriors, també el sisè despintor venera el paisatge com la cosa més important que hi

ha, pel fet que creu, també com ells, que el paisatge abasta totes les coses, és totes les coses.

Per a aquest despintor, però, la pintura no té ja més dilacions, més juguesques a oferir. 

Les grans transformacions físiques i humanes que ha sofert el territori l’han determinat a pren-

dre partit per aquelles activitats que consoliden els llocs, que els enforteixen, en detriment d’a-

quelles altres, pintaroses o esportives, que en consumeixen infatigablement el pes i la presèn-

cia. Trobaria avorrible, altrament, aquest despintor, que parléssim d’ell gaire més estona.

Simplement ha decidit deixar la pintura per treballar en el paisatge de l’ofici que, segons ell, 

és més beneficiós, ja sigui conrear la terra, anar a bosc, menar el bestiar o, simplement, donar

amistat a aquells que encara viuen tal com ell considera que escau de viure. El seu, doncs, és un

exercici de desaparició: fer-se pagès o artigaire o terrassà, internar-se en el paisatge i eludir

frontalment qualsevol derivació divulgativa de la seva art. 

Hi ha encara un setè despintor, però el paisatge és tan rodó i la natura tan concavada que

aquest despintor torna a ser pintor. Segons ell, Duchamp havia temptejat la despintura, el

ready-made era ja, segons tenia observat, un subterfugi, l’intent d’una pintura neta, tota posada

a l’esguard, i no pas per això, ara, podem afirmar que hagi resultat menys predadora aquesta

pintura del ready-made que la pintura tradicional, sinó que ha acabat per posseir més invisible-

ment i en un major nombre les coses. Al despintor que s’ha tornat pintor li agrada d’observar

com, tot i que d’entrada vàrem creure que fóra prou agradable prendre per art qualsevol cosa

que ens vingués al pas, no hem trigat a veure que, com a conseqüència d’aquest fet, s’artitzava

en un grau major, pintarós i remirat, el nostre entorn. D’aquí ve que hagi pensat que és potser la

pintura mateixa i no pas cap altra cosa que ha de treure’ns d’aquest pintament avorrible, i és

obra nostra de no saber-la emprar adequadament i haver-la afeixugat d’un mal ús. D’aquí ve

que hagi encaminat tots els seus esforços a buscar si hi ha una pintura que mantingui la

innocència, amb un estil nutrient de representació, un estil que, més que no pas capa, faci rels, 

i d’una art tan ardida i enginyosa que superi qualsevol previsió per tal que en quedi la pintura

“readymida” després d’haver tomballejat tan arreu i sense esma. La gran fidelitat amb què

aquest artista viu la seva vocació li ha de permetre, segons ell, discernir en quina part la pintura

és una matèria desperta i en quina és una matèria embrutida i, un cop això establert, obrar con-

seqüentment.

El paisaje, col·lecció “Arte y naturaleza”, núm. 2, Osca, 1996, pàg. 163-167. Traducció al castellà de Ramón Ibero. Reeditat a

Perejaume, Tres dibujos, Santiago de Compostel·la: Centro Galego de Arte Contemporánea, 1997, pàgs. 40-45.
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L’ oï sme concentra la percepció  del paisatge a través del sentit de l’ oï da. Aquesta atenció  sobre el nivell fonètic ha es-
tat una constant en els escrits de Perejaume (El puig ja havia estat publicat a La pintura i la boca). La figura del toponimista, in-
troduï da a El paisatge és rodó (1995), ja havia fet al· lusió  a l’ activitat nomotètica. El llibre Oïsme. Una escriptura natural a partir dels
croquis pirinencs de Jacint Verdaguer (1998) ha ampliat la hipòtesi d’ un so emancipat de l’ escriptura i destriat de la visió . No obs-
tant això, Oïsme comença per una poètica basada en una escriptura latent i lligada al territori, La bardissa. Aleshores l’ escrip-
tura es comporta igual que la pintura independitzada de la tela.

A partir de l’ oï sme el paisatge és reformulat com un “ camp transmissor” . Tot i basar-se en el so, aquesta sèrie de textos vi-
sualitzen les connexions que omplen l’ espai aparentment buit. Així, malgrat la retòrica arcaï tzant, els textos adrecen una
problemàtica ben contemporània que al· ludeix a la invasió  de l’ espai per les tecnologies de la comunicació . Amb textos
com El suro sorollós es pot comprovar que la intenció  assagística que recorre els escrits de Perejaume adopta formes i gèneres
tan distants com el conte. 

LA BARDISSA

En més d’una ocasió, mentre caminava per algun indret, he arribat a veure, en una bardissa que

hi creixia, una meravellosa rúbrica. Aquell conjunt de traços, flotants i enrinxolats, era potser la

manera que tenia, el natural, de signar tot allò on s’exposava, amb noms diversos, a cada

marge, d’una grafia afeixinada i cabdellosa. No en va, estassar un bosc o una clariana consis-

teix, abans que res, a llevar-hi romegueres, arítjols, arços, i deixar els arbres i el terra nets 

d’aquell grafisme amb què tot terreny s’expressa, es protegeix i s’aombra.

Sempre he cregut que, més que no pas una rúbrica personal i constant, calia aconseguir, en la

nostra manera d’escriure, els traços forans, distrets i arborescents, amb què el natural sembla

ordit. Aquests esbarzers rubricistes són, en efecte, uns bells models d’escriptura. Sembla, a vega-

des, com si el real mateix operés com un d’ells i es succeís amb la mateixa prosa retorcista 

d’aquells matolls, cercant, en un capgirament perpetu, l’aplom i la justesa d’una redacció definitiva. 

Cal admetre que qualsevol noció d’enllaç sol obeir, en el nostre pensament, a un grafisme ingo-

vernable i capriciós. Poques vegades arribem a conèixer, allò que diem, on comença realment i

on acaba o ens du: ho agafem pel mig, ho diem i ho deixem estar... És l’entrellat que fa reals les

coses, i li agrada de deixar-nos a mig camí, d’esquitllar-se’ns, de mostrar, un cop i un altre, com

és, precisament en els lligams perduts, que la connexitat s’estén, s’eixampla, viu. El desordre és,

aleshores, un interlocutor a qui demanem de seguir per on ell té previst de dur-nos amb aquella

espontaneïtat natural amb la qual el desordre sembla que ho faci tot d’instint, com un guia que

seguíssim, mut i sorneguer.

És ben probable que hi hagi un ordre profund i amagat, però rarament podrem transmetre

aquest ordre amb el llenguatge corrent, amb els conceptes intel·lectuals. Rarament el podrem 

OÏSME: EXERCICIS DE VEU D’ UN PINTOR
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ni tan soIs concebre. El percebem, això sí, amb insistència, segur, cabalós, vastíssim, fins, en 

molts casos, tutelar, però mai no és resseguible. 

Si sorgeix, ho fa de llampada, per corregir-nos el costum, la lògica, la ratlla d’ordre que dúiem

apresa. És aleshores que observem una girada en el curs dels esdeveniments, una torsió en el

seu sentit, un plec que és la manera més abrupta que té aquest ordre profund, aquest desordre

aparent, d’emergir.

A vegades és com si no aconseguíssim pensar del tot, com si no poguéssim posar-hi  

l’atenció suficient. 

Tota inquietud vertebral és debades. Sabem que aquell o aquest altre és un tema fonamental,

però no arribem a distingir-lo netament, a parar-hi tota l’atenció que es mereix. D’entrada, ens

abstenim d’escriure fins que el tema no es manifesti més plenament. Finalment, però, n’anotem

els indicis que ens n’han pervingut, per por de no perdre’ls, per por que, fins i tot els indicis,

se’ns oblidin, s’escolin, surtin.

Tampoc els mots no aconsegueixen mai d’escriure’s del tot que ja s’esfullen i extravien per 

un esbarzer de tintes i tombants. Fan que van a dir un fet o una pensada segons els ho hem

encomanat, però es queden a mig dir-ho i un altre mot els en ve a distreure com si obeís una

ordenació més vasta que no aquella que tractàvem d’imposar. És aleshores que us fa talment

l’efecte que, assegudes sobre un cigne blanc, les coses van d’una banda a l’altra, sense a penes

recolzar-se. És aleshores també que el ferm i la mudança coincideixen, pertanyen al mateix

ordre i tracen, en tot allò que acabem d’escriure, una rúbrica fosforescent.

Oïsme. Una escriptura natural a partir dels croquis pirinencs de Jacint Verdaguer, Proa, Barcelona 1998, pàgs. 17-19.
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EL SURO SOROLLÓS

El toponomista anava tapat d’orelles, cap so no el podia distreure, s’estava allà però era ell

mateix que s’escoltava. El lloc li feia un so a dins. El so aquell es produïa sempre al cap d’una

estona d’estar-se en el lloc quiet i en silenci. Era un so sec que ja no es repetia, cada lloc l’hi

feia només el primer cop d’anar-hi i el so de cada lloc era divers i genuí com si fos la remor del

lloc que li caigués a dins.

Un altre toponomista provava de llegir, en els llocs, l’eurítmia dels horitzons que el voltaven, la

disposició harmoniosa de les línies de relleu. “Potser el relleu –pensava– és, en realitat, la forma

d’ona, l’oscil·lograma d’un so que emet algú.” Aquest toponomista anava pels rostos, atent com si

anés per un paladar, i auscultava els paratges convençut que eren uns mers estris sonadors. 

Veia les veus, doncs, o provava de veure-les i exclamava davant d’algun nom trobat de sobte:

“Apreneu, poetes, a escriure. Mireu el massís del Carlit o la vall d’Oo o el sot del Rosal, tant és! 

Cap mot no ha estat mai escrit amb tanta esplendidesa!”

També pot passar que sigui el nom que ens escolta, tal com s’esdevé a la serra del Montsent:

una serra gegantina que –segons Joan Coromines– apareix, des de la vila de Cabdella, “com un

seguit de petits capets al capdamunt d’una muralla gairebé infranquejable”. Cal sempre una

enorme atenció. Els alens surten, la major part dels casos, tan de puntes de puntes, que ningú

no se’n tem. Tots aquells qui transiten per terrenys toponomàstics coneixen fins a quin punt un

so, ni que sigui un so eixordador, no és més que una qualitat del silenci, i és precisament amb

una tal convicció que es traslladen al coll de l’Oreller –a uns vint minuts d’Espinalbet– o a les

goles de Fumanya –a la riera de Lluçanès– o sobre la llengua del Tambor –prop del Pont de

Suert, seguint el camí d’Orís– a fer les seves recerques. A banda que l’aire sigui més o menys

sonador, la terra és, per aquests oïstes, pasta de bòbila i, sovint, du l’aire tancat en unes lletres

d’argila que, cas que pretenguin endevinar-les, ho han de fer absolutament a la quieta. Conten,

en aquest sentit, d’alguns oïstes que, per arribar a conèixer el fons amagat d’un nom, arribaven

a fer pous a terra i profundes excavacions.

Res d’això no desdiu el que ha estat una creença, prou estesa, en tota mena de pedres sonores:

unes pedres que guarden el so tancat a dins, enregistrat. Com és el cas d’una pedra de

Gallicant, vora Gallecs, al Vallès, on, diuen, se sent cantar un gall. En la roca dels Polls de la

muntanya de Montserrat, en el camí de Collbató al monestir, s’hi sent la piuladissa d’una llocada,

i en la pedra dels Àngels, enmig de l’antic recinte emmurallat de Pedralbes, s’hi senten cants i

revolades... Sembla, així mateix, que els batedors d’Hortsavinyà que van trobar en un camp la

marededéu de l’Erola dins una garba, just quan desfeien la garba per batre-la, van sentir, entre

geniveres de llot brut, pastat i espesseït, una veu que els en va dir el nom amb tota claredat.

També és coneguda la història dels qui van posar nom al pla de Busa. Eren, segons sembla, tres

de colla i havien pujat per la vall d’Ora, el coll d’Ordigues i el coll d’Arques fins al grau de la

Creu, quan res d’això encara no tenia nom. En arribar allà dalt varen convenir, amicalment, que

el nom que hi posarien començaria allà i abastaria tot el que, en aquells moments, contempla-

ven davant seu. Ben aviat, tots tres van coincidir que a aquell indret, per més vast que fos, li

corresponia un nom breu. Què en traurien, d’altra banda, d’allargar el nom bo i sabent que

aquella meravellosa varietat de formes, colors i textures era indescriptible? Més que no pas

unes lletres que descrivissin tot allò, havien d’escrutar unes lletres que continguessin tot allò.
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Tot d’una, entre unes mates, varen descobrir-hi les formes d’una “s” que els va plaure enorme-

ment per tal com es repetia en un dels turons i, també, en un marge llarg i regolfat. Tenien

aquella “s” però els costava fer noves endevinacions. Un dels recercadors va advertir que els

canvis de llum i la magnificència del paisatge els distreien de la comesa que duien i van optar,

tots ells, per cloure els ulls una estona i posar les mans ben planes a terra per mirar de veure

quin so hi percebien. Fou així, fent com si fossin ells les caixes de ressonància del lloc on es tro-

baven, que descobriren amb precisió el so de la “u” i el de la “a”.

Tots tres varen dedicar-se, aleshores, a combinar aquestes lletres i escrivien en un paper les

combinacions que els semblaven més reeixides i fidels: “Sasu”, “Assusa” i fins “Asussa”. 

El nom, però, ara ho observaven, havia crescut massa emfàticament i van determinar que

aquell so no li convenia a un nom d’allà dalt. Les discussions s’allargaven, així com les estones

d’inquietud... Alguns diuen que la “b” els va ser dictada per un escorranc d’aigua que hi havia a

prop, d’altres, que els núvols els la van escriure, com una caplletra ornada, al cim del Capolat.

Fins i tot a ells se’ls faria difícil destriar què els va dur, tot d’un cop, al nom de “Busa”. El cas és

que cap d’ells no el va trobar primer, sinó que el van veure tots tres a la plegada i els va

esglaiar de veure la poderosa alenada de veritat que aquell nom semblava treure’ls de dins

quan el deien; com si aquell nom ja hi fos de sempre, allà dalt, i ells l’haguessin tot just desem-

boscat i tret a la llum.

Potser sí que eren els noms que hi havia primer. Potser a cada lloc hi havia, abans que res, el

nom escrit en una etiqueta i els paisatges van asseure’s en setials i cadires per tota l’extensió

d’aquell amfiteatre de noms. Potser tots els llocs i les coses i les nostres vides no són sinó un

ornament dels noms. Potser són les muntanyes i les coses les que ara han pres els llocs de tot

aquell anomenament, de tota aquella anomenada, i el nom els queda a dintre, i és aquest soroll

de dintre el que temptegem de trobar, d’apropar-nos-hi, i ell ens corregeix per tal que advertim

quins són els sons que millor li escauen. Potser cada lloc no és més que un espesseïment al

voltant del nom que l’anomena.

[...]

Oïsme, pàgs. 47-51.
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UNA CAPSA DE VELLUT
[...]

És debades que proveu d’allisar en un paper el suro de la llengua. Preneu ploma i paper i sortiu

a la llengua a copiar; en la fatiga, veureu com és d’irresseguible la veu que la llengua articula, i

com és d’alta i estesa la llengua per la veu i, amb una amorosa volença, fa bon cabal de mots, i

sospesa el món en els mots i els imprimeix en volums i volums per no oblidar cap paraula, i, als

volums de la llengua, els mots es prisen i es premsen i s’alcen sota el pes de la llengua en nous

plegaments i altituds.

Oh paisatgisme de la veu! Gran cenyiment sonor dels aires i el relleu! Parla que té el paisatge

mateix com a camp discursiu!... Esgarrifant-se pura entre la veu i el camí de la veu per on passa.

Observeu, de prop, aquest fosc d’arbres alenós: tot el bosc s’hi desplega per rebre l’oreig quan

s’aixeca; i els vents fressosos, en la recerca d’un pit robust que els faci encara més sonadors,

s’adrecen, tot buscant un lloc per bufar, a la part més dreta i embosquida del turó i un cop allà,

fendint la boscosa paret, llancen cap al buit de l’aire la seva veu dibuixadora.

Oratòria dels vents i el vernacle! Caràcter locatiu de les brises! Ús oral del relleu en l’acte del

vent per cenyir-lo, sona que sonaràs, passant terres i terres, sempre en popa, a través dels

noms que li surten en tota la seva infinita i lliure varietat... Transsonància d’aire i elements!

“Tumulto de sonidos que sigue su aventura por los valles” (Lezama Lima): tot al llarg per on

sona, l’ampla cursa de la veu remou uns boscos amb el nom d’altres boscos... Allà la collada fa,

per al vent, com un morro torçat, allà les bardisses fan un posat escaient per al so que volen

emetre; allà unes roques retenen els aires per tal que sigui el seu so menys lleuger, més de din-

tre, més pouat i alenós... Ampla cursa de la veu! Paisatgisme prolix de l’aire! Mireu l’alè enorme

en l’enorme fesomia...

“Ora” és un sinònim d’”oratjol”, de “vent suau”. Les roques de Busa, de la vall d’Ora estant, formen

una boca grandiosa en posició de grunyir; mostren unes dents fortes i una llengua eriçada de

roures... Uns sortints de roca dobleguen el vent, petites masses acústiques es condensen i dava-

llen a causa de la gravetat o de l’airatge, d’altres, per contra, s’enlairen, ingràvides, o planegen.

Tot obeeix formes i mides de veu, parles fulloses, caràcters ventejats, vocables silenciosos, sota

uns pics acabats en un espinguet afinadíssim... El riu de la vall d’Ora neix a la ratlla entre l’Alt

Berguedà i el Cardener. Aquesta ratlla, després, es prisa per les gegantesques serres de Busa i

dels Bastets. Cada un d’aquests noms s’infla i es desinfla en el buf d’una collada; a vegades,

arriba que el vent s’acaba de sobte, fent un grinyol gairebé animal, d’altres noms, però, hi són

posats amb una ardidesa de lèxic que envigoreix el vent altre cop, i la ratlla va fent, tot al llarg,

callaments i rebufades... Hi ha una altra Busa que sona al Serralbo, a l’Alt Aragó. De fet, és una

Busa que hi sona d’esquitllada, sola. Es tracta d’una petita església aïllada anomenada San Juan

de Busa i de la qual no es coneix l’origen, ni se n’ha trobat el més lleuger rastre documental.

Molt més enllà encara i ja en terres portugueses, es dreça el parònim “Buçaco”, una serra acin-

glerada al nord de Coïmbra de dalt estant de la qual s’endevinen les aigües de l’Atlàntic...

[...]
Oïsme, pàgs. 85-88.
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DELS AIRES TERRATINENTS
[...]

De la mateixa manera que el lloc es dreça per dir-nos el nom, o per dir-se entaforat en un nom

d’autor, de vegades notem, en el lloc, el pas d’una veu que no li pertany en res. Aquest fet ens

intriga especialment. Es tracta, sovint, d’unes frases indicibles, remorejants i confuses que tra-

vessen l’aire i el refreden i deixen, al seu pas, l’aire trencat, sense alè, fins ben bé dos o tres

minuts després. Són frases que van soles, sense suport de res. L’aire en frena les lletres i deixen

un soroll xiuladís rere seu.

Costa no sorprendre’s d’aquestes frases anguilejants que estranyen l’aire i el sentit d’allà on tra-

vessen. Sempre hem pensat que els filacteris rutllats i sinuosos són la representació que, 

d’aquestes frases, va fer la pintura en l’antiguitat. Es tracta, al capdavall, d’uns sons lligats a la

revelació, al do... Són les frases que el poeta Hölderlin sabia recollir, les enraonies que desxifra-

va Blake, la deu inesgotable dels grans escriptors de l’aire, les terres sonores i transvisibles de

l’aire. Curiosament, la tecnologia ens ha procurat una enorme proliferació de mots i d’imatges

errants i neguitoses que es desplacen en format electrònic, invisiblement. Un enorme volum de

llenguatge que cenyeix el territori, que el modela, sense pretendre-ho, com mai no ho ha acon-

seguit cap llenguatge descriptiu.

Sentiríem veus pertot si aquesta mena d’incessant telepatia tecnològica, travessada per ones i

matèries fosques, ens descobrís un dia els seus trajectes. Veuríem, aleshores, com les veus de

les terres baixes arriben als cims i, d’allà estant, són llançades a un altre carener o bé rebotides

contra un satèl·lit, per ser sentides, immediatament, en unes altres terres baixes i tornar-se a

envolar, cas que convingui. Una massa silenciosa de veus atapeeix avui l’aire, circumscriu el

relleu, cableja pics, plans i collades amb una escriventor feréstega. Cada moment històric té

plantejades certes qüestions bàsiques sobre el paisatge; en l’actualitat, una d’aquestes qües-

tions és la idea de paisatge com a camp transmissor. Si fins ara hem parlat d’una naturalesa

idiomàtica que la terra prescriu i els corrents descriuen, a partir d’ara hem d’afegir, a la pròpia

dicció terral, aquest aire gras, empastifat de codis, de trameses.

S’esdevé, doncs, que l’aire fa sonar els llocs. El vernacle del lloc hi fa un so, però l’aire que hi

passa du tota mena de frases impreses en negres profunds, remotíssims... És una gran composi-

ció del tot irresseguible. Diríeu que tot està calculat amb vista a algun resultat final que, d’aquí

estant, no podem endevinar. Aquest nou entorn sonor desprèn una sensació conjunta de conne-

xitat i esborrament, ens parla d’un món ecumènic, porós i policèntric. Les múltiples capes de

mitjans electrònics propicien un llegendari nou però inconcretable; tots els sons i les imatges

travessen cada punt indiscriminadament i l’aire remoreja els vells topònims amb un xoc més

sorollós de les estampacions que du, que no pas de les que hi troba.

Aquesta forasteresa ambiental ha assolit una presència inesquivable, uniforme, atmosfèrica...

No és estrany de percebre, en un tossal apartat, l’ample murmuri dels circuits o el brum d’una

alta freqüència o, fins i tot, els mecanismes silenciosos d’una càmera de vigilància. No és

estrany tampoc d’interceptar, en el més sublim dels paratges, un missatge ordinari i anodí.

Sembla com si, només de plantar papers als canals i a les collades, aquests haguessin de quedar

impresos de dalt a baix, tal és l’enraonia general, la connectivitat de l’espai electrònic, així d’es-

barriada i així de cabdellada amb llaços i lloelles. Passa en tot això que tots els mots i cap mot



202

ve a ser el mateix i, en aquesta glotonia de llengua, de tanta anomenada que du, la terra esdevé

novament inculta i enselvida. Potser és per tot això que necessitem convèncer-nos que alguns

noms són fixos, que són més reals perquè un lloc els fonamenta i els topònims assoleixen, ales-

hores, una dolça fermesa, pel fet de semblar-nos els més ostensibles de tots els mots, de mane-

ra que, només de llegir-los, el con visual del lector s’hi emmotllura d’una escriptura prou real

per anar-hi a peu, d’unes taques prou altes per estar-s’hi a sota.

En un espai cada vegada més foradat de paraules, res no ens consta de tan bona tinta com les

bardisses desfent-se en espirals i cordant-se més amunt, com els arítjols tibant-se entre les

branques, esperant de ser polsats, com l’aigua amb dolls brogidors per no haver de ser llegits.

Res no fa tampoc amb una cura tan extrema, un dibuix escaient al so que vol emetre, com

aquests caràcters arrelats als seus suports nadius en el moment que fonts, bardisses i serps

s’obscureixen ostensiblement i l’indret on cada nom té la sortida alberga uns zèfirs bufadors 

i el buf d’aquells quatre caps d’alenada boirosa llegeix la terra sencera... Aleshores, una bufor

de noms s’estén i plana àmpliament, com arrencats del natural tot i tenir ben marcats, 

cada un d’ells, els límits on regnen: l’indret concret on cada lloc dreça les lletres del seu nom, a

cada angle del qual l’aire es posa aquells caps galta inflada, d’un aire sonorós, inspiradíssim, 

en la fermesa dels quatre punts cardinals.

Es ben dolç d’observar, aleshores, cada lloc en la immobilitat escultural de les seves lletres, i

encara ho és més de percebre, amb delectança, la fluïdesa enorme de l’espai a través de les

parets sòlides d’aquelles lletres, i com és precisament la fermesa local de les lletres que ens

mou l’esguard si hi llegim.

Oïsme, pàgs. 94-97.



EL PUIG

En un extrem de la llengua, en un extrem inclement de la llengua, isard i feréstec, fer-hi un con-

cert. Pujar-hi els instruments i les cadires, però, un cop allà, no interpretar-hi res... Que els ins-

truments també escoltin, allà dalt, el volum extrem de la llengua.

La pintura i la boca, pàg. 104. Reeditat al catàleg Espacios públicos. Sueños privados, pàgs. 156-157. 

LES TINTES

Tenia sobre els llavis, com al brocal d’un pou, corriola i galleda. En disposar-se a escriure, la galle-

da penetrava progressivament en l’obscuritat, en un to de veu cada cop més apagat, fins a atènyer

el nivell freàtic de les tintes.

ELOQÜÈNCIA

Tocar-se els llavis amb un dibuix de Rafael.

EL LLOC LLENGUT

Com si fóssim en una terra de trasbalsos i esfondraments, com l’aire que batega en una boca de

dir “Comaloforno” o “Maragall”. Com els alens filtrant-se en una vista, banyant-se en una

tinta..., quan l’ombra acluca els noms i sotja una covassa on els onomatopeics designen degotis-

sos: la roca de Trinc-Trinc, el racó de Trinton o la font de Tingatín, al fosc d’un auditori, atents a

la sortida del cel.

DELS AIRES TERRATIENENTS

[...]

De la mateixa manera que el lloc es dreça per dir-nos el nom, o per dir-se entaforat en

un nom d’autor, de vegades notem, en el lloc, el pas d’una veu que no li pertany en res.

Aquest fet ens intriga especialment. Es tracta, sovint, d’unes frases indicibles, remorejants i

confuses que travessen l’aire i el refreden i deixen, al seu pas, l’aire trencat, sense alè, fins

ben bé dos o tres minuts després. Són frases que van soles, sense suport de res. L’aire en frena

les lletres i deixen un soroll xiuladís rere seu.

Costa no sorprendre’s d’aquestes frases anguilejants que estranyen l’aire i el sentit

d’allà on travessen. Sempre hem pensat que els filacteris rutllats i sinuosos són la represen-

tació que, d’aquestes frases, va fer la pintura en l’antiguitat. Es tracta, al capdavall, d’uns


