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Hi ha certes obres d’ art que, un cop vistes, romanen indelebles a la nostra memòria visual. Quan vaig
veure per primer cop una fotografia de Perejaume amb diverses fileres de butaques de vellut ver-
mell col· locades en un sorral desèrtic, la imatge em va fer aturar en sec. Tot d’ una em van venir
un munt de preguntes al cap. Les havien llençades, aquelles butaques de teatre? Si era així, per
què? Estaven en perfectes condicions. Havien de tornar-hi, els seus ocupants? Què hi feia allà a l’ ex-
terior una cosa que pertanyia clarament a l’ interior? I com és que es trobava en un lloc tan desolat?
La peça em va fer riure i em va fer pensar. Al capdavall, si una audiència havia de seure allà seria amb
un propòsit concret: els espectadors donarien per fet que se’ ls presentaria alguna cosa, ja que les bu-
taques de teatre suggereixen un escenari ideat específicament per a aquest propòsit. El desert, però, és
naturalment l’ oposat d’ una sala tradicional de teatre amb escenari, i en aquest cas l’ audiència ni
tan sols havia arribat encara, suposant que hagués de fer-ho.
L’ any 1990 el New Museum of Contemporary Art de Nova York va convidar Perejaume a fer una peça
específica per al seu aparador de Broadway. L’ obra resultant, Pintura i representació (pàg. 82), es va inau-
gurar al maig de 1991 i va delectar tothom. La peça consistia en dues fileres de butaques de vellut
blau instal· lades dins l’ aparador, de cara al carrer. Es va obrir una porta per permetre l’ accés del
pú blic a aquell espai llarg i estret, de manera que els visitants podien entrar-hi sense haver de pas-
sar pel museu. Els visitants intrèpids que entraven dins l’ aparador i seien a les butaques es diver-
tien i quedaven captivats per l’ espectacle de la gent i l’ activitat del carrer, i sovint s’ hi quedaven
durant una bona estona. Els transeünts, al seu torn, quedaven fascinats per la gent que seia dins l’ apa -
rador i que, mentre els observaven, parlaven animadament els uns amb els altres, reien i assenyala-
ven el que veien i en general creaven el seu propi espectacle. Amb un gest simple i esplèndid alho-
ra, Perejaume va fer que el museu esdevingués permeable, aconseguint que el seu interior i el seu
exterior dialoguessin literalment entre ells.
A més de l’ obra que em va seduir primer i de la instal· lació  del New Museum, hi ha una sèrie d’ o-
bres de Perejaume que tenen totes el mateix títol, Pintura i representació. L’ any 1988 Perejaume va col· lo-
car una sèrie de butaques del teatre María Guerrero a l’ aparador de la Galería Montenegro, a Madrid,
i en una altra ocasió  va posar cinc fileres de butaques del Palau de la Mú sica Catalana a les grades
del teatre romà de Sagunt i després les va fotografiar (pàg. 82). Les variacions sobre aquests motius te-
atrals ja havien aparegut a la seva obra gairebé des del començament. 

Perejaume, representat.*
Marcia Tucker
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A la fi dels anys setanta pintava paisatges surrealistes que incloï en personatges com Pierrot, provi-
nent del teatre popular tradicional. Algunes pintures dels anys vuitanta contenen imatges de  butaques
o llotges de teatre buides, o bé amb gent que contempla des dels seients un vast paisatge de pintura
abstracta. Al 1986, la idea de la pintura i de la naturalesa per si mateixa com a espectacle, i de l’ espec -
tador com a participant en un complex diàleg entre il· lusió  i representació , havia esdevingut l’ eix
 central de la seva obra.
De la mateixa manera que tracta altres conceptes en tota la seva obra, Perejaume juga amb la idea
del teatre entrecreuant una varietat de mitjans i de temes. En una de les minú scules pintures de Retaule
(1995; pàgs. 84-87), veiem les siluetes d’ una sèrie de persones des del darrere, mirant obliquament
cap a un escenari buit que ocupa menys de la meitat de la pintura, mentre que el teló  n’ ocupa l’ al-
tra meitat. La imatge, malgrat les seves dimensions modestes, planteja preguntes sobre la relació  en-
tre les il· lusions teatrals i les pictòriques. Es tracta simplement de dos tipus diferents de representa-
ció ? O és més aviat una mena de desdoblament conceptual, en el qual nosaltres, els espectadors de
la  pintura, estem imitant els espectadors que hi ha dins la pintura i que contemplen l’ escenari tea-
tral? On resideix el significat: en l’ espectador, en l’ obra per si mateixa o en els intersticis entre tots
dos?
Una altra petita obra del Retaule, ens mostra la part superior d’ un teló , obert sota un ornamentat en-

Pintura i representació 1988
Galería Montenegro, Madrid 
(Butaques del Teatro María Guerrero)

Pintura i representació 1991
The New Museum of Contemporary Art, Nova York

Pintura i representació 1989
Teatre Romà de Sagunt 
(Butaques del Palau de la Música Catalana)

Pintura i representació 1989
Delta de l’Ebre 
(Butaques del Palau de la Música Catalana)
Fotografia. 135 x 122 cm.
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taulament que ens revela fragments de pintures emmarcades al darrere. 
Aquí l’ espectacle que es dó na a entendre és el de les pintures de gran format, i res més. O hauria de
dir “ i res menys” ? Perquè en termes d’ il· lusió , aquestes pintures “ posades en escena”  só n obres
dins obres, obres sobre la representació . De fet, en una altra pintura del Retaule, els caps d’ un grup
d’ espectadors que es troben a l’ extrem inferior contemplen aquestes mateixes pintures, en aquesta
ocasió  sense les imatges. En aquesta línia, Perejaume també va fer una escultura, titulada Intempèrie I
(1993; pàg. 224-228), consistent en una cambra composta amb marcs daurats per la part de dins que
ofereix, de fet, un espai de pintures imaginàries, en el qual l’ espectador només té coneixement de les
seves pròpies projeccions i visions.
En una altra obra de 1988, un sol marc daurat i ornamentat “ captura”  el cim d’ una muntanya, con-
figurant la naturalesa com una representació  més que no pas com una realitat (pàg. 104). La fotogra-
fia de Perejaume ens mostra una carena de muntanyes en què el paisatge dels cims queda literal-
ment emmarcat per un marc daurat de fusta que sembla haver estat fos per ajustar-se al contorn de la
muntanya. El mateix marc també s’ exposava separadament, a l’ espai d’ una galeria, astorant els vi-
sitants per la seva forma peculiar i recargolada, a més de les seves enormes dimensions (3 m x 4 m x
50 cm). L’ audaç escala d’ una obra com aquesta es relaciona amb el pessebrisme de Perejaume, l’ ú s
de fragments de la naturalesa a petita escala com a substituts dels seus equivalents de mida natural
mitjançant la manipulació  de l’ escala dels objectes que els envolten. El marc gegantí de Perejaume
en domesticar,  reconfigurar i transformar un cim de muntanya en una pintura, practica el pessebris-
me a l’ inrevés.
Una obra relacionada amb l’ anterior, Teló (1992, pàg. 90), és una pintura d’ un enorme teló  ver-
mell        i daurat situat al cim d’ unes muntanyes, com sostingut per la mà d’ un déu gegantí. Aplega
els conceptes de posada en escena i transformació  de l’ escala com a manera de localitzar i identi-
ficar aspectes de la naturalesa com a art, i per tant està vinculada amb una altra sèrie d’ obres en
què un tros de mar apareix aï llat per un marc daurat flotant a la seva superfície, o identificat com una
il· lustració  amb grans lletres de ferro que indiquen “ fig. 1”  i “ fig. 2” , col· locades a la sorra i fo-
tografiades. Aquestes peces exemplifiquen la naturalesa interconnectada i no lineal de la manera de

Retaule 1995
Oli sobre fusta. 15 peces
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pensar de Perejaume, amb la qual cada peça es refereix a un aspecte d’ una altra peça, aclarint i com-
plicant  alhora les peces individuals i el conjunt interrelacionat de la seva obra. 
Personalment, trobo que l’ obra més màgica i extraordinària de Perejaume és una que ha fet recentment
i que forma part d’ una exposició , en quatre parts, titulada Girona, Sant Pol, Pineda i la Vall d ’Oo,  feta a
l’ estiu de 1997. Damunt l’ escenari buit del teatre municipal de Girona, un recarregat edifici del fi-
nal del segle XIX, Perejaume va col· locar-hi mú ltiples plaques de vidre que anaven del terra al  sostre,
just on normalment hi hauria hagut el teló  (pàg. 98-99). El teatre estava obert al pú blic, de la matei-
xa manera que una galeria d’ art, i l’ escenari buit, separat dels espectadors pel vidre, constituï a
l’ autèntic espectacle. A l’ altra banda del carrer, en un petit espai que habitualment s’ utilitza per fer-
hi exposicions, Perejaume hi va escriure al terra la paraula “ Pintors!” , amb grans lletres fetes amb
blocs  alterns de sal i sucre (pàg. 222). En emprar l’ espai de la galeria per col· locar-hi el mot “ Pintors!”
(que es  podria interpretar com un eslògan i un crit d’ advertiment alhora), Perejaume s’ adreça als pin-
tors absents, als que mai no apareixeran (o que mai podran aparèixer?). D’ una banda, es tracta d’ un
espai on els  pintors individuals no han “ pintat”  res; de l’ altra, el pintor “ real”  és una ficció , i el
mot “ Pintors!”  no és res més que una representació  lingü ística feta escultura, la qual, al seu torn,
s’ exposa com un concepte casolà, ja que és feta de materials singularment no pictòrics, és a dir, la sal
i el sucre.
De Sant Pol de Mar, Perejaume va extreure’ n les pintures del museu local i les va estendre en un
 paratge de muntanya; va titular l’ obra resultant Retaule: fons del Museu de Pintura de Sant Pol de Mar (pàg.
32). A Pineda, la sala que hi ha sota l’ Ajuntament de la Vila exposava les fotografies rodones de
Perejaume, fetes mirant cap al fons de pous del poble; va titular cada imatge amb el nom de la casa a
la qual pertanyia el pou fotografiat (pàg. 143). I, a la Vall d’ Oo, a dalt de la muntanya, va aplegar
 partícules de restes provinents de la restauració  del retaule de Sant Martí de Llanera, les va cremar
i, com un nou retaule, va deixar-les que s’ enlairessin.
Quina mena de mostra és aquesta? No és pintura, ni escultura, ni instal· lació , ni teatre; constitueix
un repte per a la categorització  i proposa un grup d’ obres de mú ltiples nivells i concebudes
 específicament per a un emplaçament concret, properes a la sensibilitat de les performances de l’ art con-
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temporani, les quals, a diferència del teatre tradicional, no es basen en personatges preexistents —ni,
en realitat, en personatges de cap mena— sinó  en fer que el procés de l’ artista de veure i pensar
 esdevingui una representació  i que, per tant, estigui també a l’ abast dels altres.
Al Retaule de Girona, l’ ú s de l’ espai del teatre com a espectacle metafísic n’ altera la funció  ha-
bitual, que consisteix a presentar una il· lusió  —una representació  actuada de la “ realitat” , basti-
da de manera que la incredulitat de l’ audiència quedi en suspens— més que no pas a representar
el “ real” , les coses de cada dia, l’ ordinari. La gent normalment va al teatre per veure una repre-
sentació  i interactuar amb els altres només mínimament, com ara amb les rialles i els aplaudiments.
No obstant això, si la funció  del teatre —com va definir recentment la crítica Margaret Wilkerson—
consisteix a proporcionar “ una oportunitat perquè una comunitat s’ aplegui i reflexioni sobre ella
mateixa” ,1 aleshores la peça de Perejaume acompleix aquest propòsit transformant l’ espai del tea-
tre en un espai social dins el qual els membres de l’ audiència —en aquest cas, els visitants— esde-
venen actors a més d’ espectadors. L’ audiència d’ aquesta complexa obra conceptual, situada en
un espai força allunyat dels circuits habituals d’ art, era sobretot gent de la mateixa ciutat, visi-
tants interessats per l’ art i algun turista ocasional. Pel que fa als altres emplaçaments, a Sant Pol els
“ espectadors”  eren els amics i veï ns de Perejaume, mentre que a Pineda de Mar l’ audiència va con-
sistir quasi exclusivament en gent del poble, molts dels quals eren els propietaris dels pous foto-
grafiats. I a la Vall d’ Oo hi va haver molt pocs espectadors —si és que n’ hi va haver algun—, a part
del mateix artista.
El títol d’ aquesta exposició , com algunes altres de Perejaume, és una sèrie de noms de lloc, men-
tre que els títols d’ altres obres de temàtica relacionada i que aborden les imatges específiques del te-
atre se centren en els conceptes de pintura i representació . Com totes les obres de Perejaume, però,
comparteixen la interacció  característica d’ imatges i paraules, a més dels desplaçaments espa-
cials i temporals que confonen el real, l’ il· lusori, el figuratiu i el pictòric.
Les peces “ teatrals”  de Perejaume no tenen actors ni audiència en un sentit tradicional. Amb l’ ex-
cepció  de l’ aparador del New Museum i de la Galería Montenegro, els seients de vellut de la sèrie
Pintura i representació sempre só n buits, esperant eternament que algú  s’ hi assegui o hi actuï . En una
obra titulada Sant Pol de Mar (1990) els “ actors”  só n llibres, un munt d’ escorça i l’ estàtua d’ una
font pú blica, presentats mitjançant una fotografia sola de l’ escenari buit, després mostrats en pa-
relles de fotografies amb els objectes primerament in situ i després al centre de l’ escenari. Aquí el
diàleg entre el pú blic i el privat es desenvolupa de tal manera que els objectes interiors i casolans
acaben “ actuant”  per a una suposada audiència, mentre que els objectes exteriors, accessibles a tot-
hom, queden resituats com a actors solitaris i involuntaris en un drama sense nom. 2



Aquestes peces converteixen les coses quotidianes en art per mitjà del desplaçament, fent-ne el
significat accessible com a part de l’ experiència de cada dia i emfasitzant la importància del procés
per damunt del producte. Al mateix temps, l’ obra de Perejaume és juganera, imbuï da de la quali-
tat imaginativa, espontània i animada que caracteritza el mateix artista. El seu sentit del joc per-
tany més al bufó  de la cort que al nen, ja que es caracteritza per la intel· ligència, l’ enginy, la
imaginació  i l’ agilitat mental més que no pas pel plaer de la naturalitat. D’ altra banda, Perejaume
defuig qualsevol atribució  de cosmopolitisme urbà al seu caràcter; en lloc d’ això es presenta com
una persona profundament vinculada a la comarca on viu, a la gent i a les inquietuds locals, als
pagesos, com diu ell mateix. Si, com afirma el pensador Pierre Bordieu, “ la tasca primordial de la
cultura és la distinció , l’ estratificació  dels gustos de manera que es construeixin i es refermin les
diferenciacions de prestigi social que corresponen a la posició  de classe (assolida o aspirada)” 3,
llavors Perejaume ha  reivindicat la cultura per emprar-la justament amb el propòsit oposat. En lloc
d’ això, la seva obra desconstrueix aquesta mena de jerarquies perquè es crea per a un ampli ventall
d’ espectadors que van des dels participants locals de classe treballadora fins als professionals in-
ternacionals de l’ art.
La inquietud de Perejaume per exposar la seva obra en escenaris desvinculats del mó n de l’ art, a
més de fer-ho a museus i galeries, i el seu desig de captar audiències que no tinguin cap experièn-
cia amb l’ art modern o conceptual (o simplement amb l’ art a seques) és intrínsecament política i
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Teló 1992
Oli sobre fusta i sobre fotografia. 29,5 x 29 cm.



planteja els temes d’ elitisme, accés i classe. El seu activisme pertany a la polis, a les relacions so-
cials i a la  política de cada dia. Perejaume està profundament implicat amb els costums, la història,
les estructures i els hàbits dels llocs on va, i per tant les seves activitats el caracteritzen com a ciu-
tadà i com a “  artista” . Al mateix temps, per a Perejaume tota la història de l’ art, el teatre, la lite-
ratura, la poesia, la filosofia i la història mateix constitueixen els ingredients bàsics del seu art; les
seves obres estan plenes de referències a artistes, escriptors i figures polítiques, tant les persones
com les seves obres, tant catalans com estrangers. Perejaume és un artista visual, un poeta, un ci-
neasta, un assagista, un filòsof, un actor i un historiador alhora. I es pren les tradicions del plenairis-
me 4 i del pessebrisme d’ una manera seriosa i literal.
Perejaume travessa les muntanyes amb els seus estudiants, duent un dibuix de Miró  com a referència
visual de la naturalesa (pàg 20). Construeix un artefacte semblant a un carretó  (pàg. 93), una  cadira
amb una pantalla corba de fusta en la qual talla una finestra, de manera que es pot dur rodant i col· lo-
car-la a qualsevol lloc: qui la faci servir pot seure-hi, emmarcar i contemplar qualsevol fragment
de paisatge. Construeix escenaris teatrals de debò consistents en còpies en gran format d’ obres  mestres
de la pintura, amb els seus marcs daurats (pàg. 89). Quan li van encarregar que pintés els frescos del
sostre del nou Liceu, va proposar omplir els plafons circulars al capdamunt de tot amb imatges de
fileres i més fileres de les mateixes butaques de vellut vermell de platea que s’ han reconstruï t dins
el teatre restaurat. Es tracta d’ un tour de force, la creació  d’ un metallenguatge, una representació
dins una representació  dins una representació  d’ imatges.
El que Perejaume ens ofereix no és una representació  ordinària, ni tan sols una performance relacio-
nada amb l’ art, sinó  una representació  “ dialògica”  que aplega “ diferents veus, visions del mó n,
sistemes de valors i creences, de manera que puguin mantenir una conversació  entre ells” . 5 I el que

la seva obra “ representa”  és una xarxa no lineal, multidimensional i oberta de narratives
 lingüístiques i visuals que també só n transaccions socials. El resultat és un procés continu d’ in-

terrogació  i intercanvi que es resisteix a treure’ n conclusions i que resulta atraient per a tothom,
tant per gaudir-ne com per interactuar-hi plenament.

1 Vegeu Marvin Carlson, Performance: A Critical Introduction, Londres i Nova York: Routledge, 1996, pàg. 196. 
2 Als Estats Units, potser l’ ú s més conegut que s’ ha fet dels objectes com a actors sigui el de les primeres obres de Scott Burton,
un escultor de Nova York, que a la fi dels anys seixanta va fer una sèrie de performances amb mobiliari domèstic. Entre cada “  acte” ,
es corrien les cortines de manera que una cadira, per exemple, es pogués col· locar en una altra posició  abans que es tornessin a
obrir de nou, creant una mena de llibret d’ imatges per fullejar ràpid, però amb gestos antropomòrfics en temps real en lloc d’ i-
matges.
3 Pierre Bordieu, citat a John Frow, Cultural Studies and Cultural Value, Oxford: Clarendon, 1995, pàg. 85.
4 Terme francès aplicat a les pintures fetes directament a partir de la natura, d’ ú s molt estès a l’ Europa de la fi del segle XIX.
5 Op. Cit. nota 1, pàg. 31.

Monòleg del poeta i el pintor 1988
Oli, carbonet i tela. 33 x 90 cm.
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