
Ampudia i Perejaume, el test i la torreta
original
A casa, les flors s’han plantat sempre en torretes. De tant en tant, algú em recalca que la
paraula comuna per referir-s’hi és test. Jo no vull saber només la paraula test si també puc
saber la paraula torreta. Aquesta riquesa és la que cerquen artistes com Perejaume, que
davant l’ampul·lositat d’una flor, s’ajupen a resseguir-ne la tija fins a embrutar-se els dits amb
la terra. Però al 2020 no fa art només aquell qui s’ajup, i hi ha obres que basten si compleixen
amb la finalitat per la qual han estat escollides.

‘Concert del biocè’, obra d’Eugenio Ampudia al Liceu | Foto: Pedro Martinez de Albornoz

Parlo de plantes i d’escenaris, una barreja que ha destorbat Perejaume després que el creador
Eugenio Ampudia  dugués a terme el Concert pel biocè, peça per la qual va omplir de fullam
les butaques del Liceu. Veient l’obra, l’artista català va sentir que se li arrabassava la feina
feta. Com ell mateix explica, la composició escènica en qüestió recorda el cartell que va fer
Perejaume pel festival de Peralada l’any 2015, o la proposta D’altra banda que va escenificar
al CCCB l’any 2018. “¿Com abordar l’ús i l’abús d’una imatge robada, sense caure en un
exercici d’autoria excessivament avar o egòlatra?”, es preguntava  Perejaume a mitjans com El
País o el Diari Ara.
No crec que Ampudia robés  cap imatge a Perejaume, principalment perquè el Concert pel
biocè  no em sembla un treball gaire complicat. Després del primer brot de coronavirus, el
Liceu ha de tornar a obrir les seves portes i decideix fer-ho seguint el fil de l’actualitat. Si no
podem omplir les butaques de persones, de què les omplim? Per què no de vida vegetal, que
al cap i a la fi, és una vida més sublimada que la nostra, més romantitzada, fins i tot més
estètica? No cal que Ampudia hagi regirat gaires artistes per a concebre la peça, amb una
mica d’imaginari comú ja n’hi ha prou. El concert de plantes és una flor ampul·losa sense
arrel.
Que la proposta d’Ampudia no és una gran troballa de la creativitat humana ho demostra el fet
que justament durant el confinament, una servidora mirava Operación Triunfo i s’hi va trobar
exactament el mateix set. Davant la impossibilitat de portar públic a plató, en una de les gales
els realitzadors van decidir omplir la pista de plantes. Feien bonic i omplien l’espai. D’aquestes
tres obres escèniques (el plató d’Operación Triunfo, el concert d’Ampudia i les diverses
accions que Perejaume ha fet amb arbres), diguem que en sorgeix una escala que parla dels
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diferents graus en què una cosa pot ser art, i a més, ens permet fer-ho d’una forma prou
desacomplexada com per no haver de dividir-ho tot entre el blanc o el negre.

Una de les gales d’Operación Triunfo 2020

Les plantes del programa televisiu de TVE són una decoració. Aquesta és la seva funció. La
compleixen i després desapareixen. No deixen rastre, no són una obra robada, no ofenen, no
impacten, ni tan sols valen gaires diners. En canvi, al 2020, les plantes del Liceu són art. Ho
són per la senzilla raó que han estat explicades com a tal i que han estat escollides per un
artista. Ara bé, són un art obvi, autocomplaent, que en realitat acaba estant al servei d’una
campanya de comunicació per la qual el Liceu anuncia que torna a obrir les seves portes.
Finalment, les plantes de Perejaume formen part d’un art sincer, d’un art que busca, que dubta,
que pensa, que aprofundeix i que funciona per ell mateix. Moltes persones diran que només el
que fa el Perejaume és art. Jo diré que només el que fa Perejaume m’omple.
Eugenio Ampudia és un artista divertit (adjectiu doblement graciós, perquè no agradaria a
gaires creadors i potser tampoc li agrada a ell). No el menysprearé. L’any passat vam poder
veure una bona exposició seva al Centre d’Art Tecla Sala de L’Hospitalet. Es titulava “I tu, què
has fet per l’art?”  i reflexionava sobre el paper dels artistes al món, els seus interessos i el lloc
que tenen assignat a la història. Les obres d’Ampudia s’atansaven més a la reflexió bàsica
que a la idea romàntica de creació, però eren entretingudes perquè et permetien tenir una
actitud activa (per exemple, podies tocar i moure la peça Paisaje móvil), et feien riure (per
exemple, amb En juego, una vídeo instal·lació en la qual la pilota d’uns jugadors de futbol se
substituïa per un llibre), i en general et permetien passar una estona agradable mentre
pensaves sobre la relació entre nosaltres i l’art. De vegades no necessitem gaire més.
I de vegades, necessitem molt més. L’obra de Perejaume és completament diferent. Totes les
tasques mereixen ser tractades amb el respecte i la profunditat que els seus creadors hi
dipositen, i en el cas de Perejaume, la dedicació és abismal. Vaig tenir l’oportunitat de sentir
la xerrada que va fer el 2018 al CCCB després que la gent passegés per la seva peça
escènica plena d’arbres, titulada D’altra banda. Aquell dia, Perejaume va fer algunes
pinzellades sobre les diverses vies de reflexió que li despertaven les plantes. Va parlar de la
tradició que demostra que els humans sempre han parlat amb la vegetació, però també va
reflexionar sobre la cura amb què havia escollit tots i cadascun dels arbres utilitzats, que no
eren de viver sinó d’una empresa catalana que repobla boscos amb llavors autòctones. Va
demostrar que cap elecció era en gratuïta.
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‘D’altra banda’: una proposta escènica de Perejaume | Foto: Galeria Joan Prats

Perejaume també va preguntar-se sobre el sosteniment mutu de les espècies i sobre la
perillositat d’idolatrar uns indrets en detriment d’uns altres. “Per què ha de tenir més valor el
cim d’una muntanya que la rotonda d’una autopista?”, va ser una de les reflexions que va
deixar anar, i em va semblar una idea extremadament incòmoda tenint en compte que sortia
de la boca d’una persona que ha dedicat tota la seva vida a investigar el paisatge. Per aquest
fet, el vaig admirar. “Cap pam de món no és prescindible”, va dir, i sense entrar-hi a fons,
també va citar les cases de pagès com a models d’organització de al vida, i la diferència entre
el pagès que s’ajup per mirar el terra i el pagès que aixeca el cap per veure l’horitzó i es
converteix en un home de cultura; va parlar de llengua (“Si encara parlem català és gràcies al
bosc, perquè ens hi hem pogut amagar; si això fos pla i no hi hagués ni un arbre, parlaríem
una altra llengua segur”); dels mètodes de relació que tots nosaltres establim amb el món.
Aquell dia, del qual farà dos anys però que recordo bé perquè l’ambient de conversa que es
va crear, malgrat ser breu, va ser totalment procliu a pensar la vida des d’una perspectiva
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diferent a l’habitual; aquell dia, l’artista va dir que una relació “només visual i badoca” entre els
humans i la natura era una relació pornogràfica: “Una excitació visual tremenda i una
insatisfacció física absoluta.” El Concert pel biocè va ser exactament això. Pornografia pura,
espectacle fàcil, excitació oblidadissa. Però el Liceu ha aconseguit fer arribar el seu missatge i
la premsa ja ha aprofitat per fer el seu discurs. A Ampudia, li diria que el concert segueix la
tònica de la seva obra i que, de fet, a mi m’ha fet reflexionar sobre la relació entre l’art i la
societat, que ja és el que ell intenta sempre. A en Perejaume, li diria que no es preocupés.
Són moltes les persones que, entenent el test com el que és, valoren profundament la torreta.
“Quan un científic mira una pedra
no veu tan sols un objecte contundent,
hi veu tot un entramat de molècules,
l’estructura tridimensional dels silicats,
l’acumulació ofegada de foraminífers.
Quan mira un arbre coneix el perquè dels seus colors,
la distribució especial dels àtoms de la clorofil·la,
les cadenes de carbonis asimètrics que li han donat vida.
Quan era un infant i es demanava el perquè
de la duresa de les roques,
el canvi del vi en vinagre,
per què la sobrassada torna blanca,
no sospitava la bellesa dels símbols,
el bell alenar del coneixement
i que la mirada seria un acte de creació.
De la natura de les coses
cal extreure el plaer de viure.”
De rerum natura, Àngel Terron
Poema extret del recull “68-18, mig segle de poesia catalana” (Proa, 2018)
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