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Fages de Climent

Com que un servidor, per la gràcia del 
destí, és nét de pagesos de Castelló 
d’Empúries, coneix força anècdotes de 

la vida i l’obra de Carles Fages de Climent, 
poeta de la més gran categoria dins el corpus 
literari de les literatures locals. Fages, que 
era un terratinent ric per part de pares i tam-
bé per llei de maridatge, es va dedicar tota la 
vida, tal com aconsellaven els romans, a l’oci 
benestant, sense molestar ningú, vivint 
d’aquella mena de rendes territorials que, a 
Catalunya, han permès viure en general a no-
més tres generacions, quatre a tot estirar.  

Fages vivia en un casal que imposa, a prop 
de la Llotja de Castelló. Instal·lat en depen-
dències de gran nobilitat, allà o a qualsevol al-
tra de les cases que posseïa a les comarques de 
Girona, passava les hores escrivint uns epi-
grames que, al cap de molts anys, van ser par-
cialment editats per notables estudiosos de la 
seva obra dispersa i ocasional. 

Les dones de casa, en especial l’àvia i la se-
va jove, una tieta d’un quart de tona, com ja 
vaig explicar en un altre context, anaven a 
missa com tots els fidels del poble i, també 
com tots, no es passaven l’assemblea seguint 
la litúrgia, sinó dient-se a cau d’orella “l’últim 
epigrama d’en Fages”: restes de la gran litera-
tura oral i símptomes de la crisi de la religió! 

La tia, en especial, memoritzava els epigra-
mes i, en arribar al mas, els transcrivia en una 
llibreta ad hoc. Com que n’hi havia de picants, 
els néts de la casa no hi teníem accés; però un 
servidor, que era un dels exemples més purs 
de maldat infantil que mai hagi existit, acaba-
va trobant la llibreta gairebé sempre. Com van 
fer els vilatans de Castelló, jo també he tingut 
memòria permanent d’aquells aplecs de dos 
o quatre versos. Mai vaig aprendre’m de cor el 
seu més gran poema, estampat a tots els ma-
sos de l’Alt Empordà, El Crist de la tramun-
tana; per contra, tinc presents els epigrames 
més picants. A un veí que degué tenir proble-
mes d’incapacitat li va dir: “La titola d’en Nou-
viles / és una lot sense piles”. A un altre, a qui 
havia arrendat una propietat a canvi d’un del-
me, i que ni pagava ni se n’anava, li va etzibar: 
“T’arrendo cases i camps / et deixo gallines i 
oques, / i no em dónes mai cap ou. / I dos que 
tinc, me’ls toques.” Com que un senyor rector 
del poble es va amistançar amb una ballari-
na que li feia, diguem-ne, de majordoma, en 
morir tots dos en poc temps de diferència i ser 
enterrats a no gaire distància, Fages va pro-
posar això (llegiu amb fonètica de l’Alt Em-
pordà): “Aquí jeu una ballarina, / més avall, un 
sacerdot. / Ell, ensenyava la doctrina; / ella, 
ho ensenyava tot.” ¡Glòria de l’humor empor-
danès; beneficis de la ventada!✒

ARXIU CARLES FAGES DE CLIMENT

Quan la il·lusió mou 
muntanyes (de llibres) 

Què passa si vius a 
Hamburg i es ven una 
llibreria a Viena?  
Tenir un projecte i tirar-lo enda-
vant no és la felicitat –què és la fe-
licitat?–, però s’hi acosta. Si el teu 
projecte respon a una il·lusió i esde-
vé una realitat consolidada, tingues 
per segur dues coses: que t’hi dedi-
caràs com si t’hi anés la vida i que 
t’agradarà fer-ho. Si, a sobre, t’aca-
ben sortint els números, aleshores 
et consideraràs, amb raó, la persona 
més afortunada del món. Però que 
t’acabin sortint els números no t’ho 
garanteix ningú. 

A Petra Hartlieb (Munic, 1967) la 
bogeria –per abocar-se a fer realitat 
un projecte dels que tenen la il·lusió 
com a combustible cal, també, un 
punt d’alienació mental transitò-
ria– li ha sortit més que bé, fins ara. 
La seva aventura va començar gai-
rebé sense voler: l’any 2004, durant 
unes vacances a Viena, ella i el seu 
marit van saber que tancava una lli-
breria de barri amb tradició i clien-
tela. “Per què no ens la quedem?”, es 
van plantejar. El matrimoni vivia i 
treballava a Hamburg, però es van 
arriscar a fer una oferta via mail per 
la llibreria vienesa i va sonar la flau-
ta. Vet aquí el resum que en fa 
Hartlieb: “Hem apostat, amb uns di-
ners que no tenim, per una llibreria 
que està en una ciutat on no vivim. 
I l’hem aconseguida. I ara, què?”. 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

La història de la llibreria (que 
avui ja són dues) de Petra Harlieb és 
una història d’èxit. I de sacrifici. I de 
fer més hores que un rellotge. I de 
remordiments de consciència: per 
conciliar d’aquella manera la vida 
laboral amb la familiar o per no pa-
gar un sou més generós als emple-
ats. En qualsevol cas, és una història 
autèntica, que ara ha pres forma –de 
què, si no?– de llibre. Mi maravillo-
sa librería (Periférica) no és pas un 
manual empresarial, sinó el relat en 
primera persona d’una periodista 
cultural que de cop i volta es va 
transformar en llibretera i que se 
n’ha sortit. 

Mentrestant, al carrer 
Consell de Cent de 
Barcelona... 
 
Mentre devorava Mi maravillosa li-
brería no podia deixar de pensar en 
Paula Jarrin, de la llibreria infantil 
i juvenil Al·lots, al número 266 del 
carrer Consell de Cent de Barcelo-
na. Em semblava que la trajectòria 
de Petra Hartlieb tenia bastants pa-
ral·lelismes amb la de la Paula, una 
argentina encantadora que viu a 
Barcelona i que un bon dia va deci-
dir, juntament amb el seu home, 
convertir-se en llibretera. I sí, tam-
bé se n’està sortint.  

Convido la Paula a fer memòria. 
Rebobina fins al juny del 2012, quan 
acabava de ser mare per tercera ve-

gada. M’explica que tant ella com el 
pare dels seus fills, l’escriptor Hel-
der Farrés, tenien unes perspecti-
ves laborals borroses. “Ens sentíem 
sols i frustrats. Llicenciatures, màs-
ters diversos i res: res de res”. Un 
dia van passar pel carrer Consell de 
Cent i van veure una llibreria en 
venda. “Muntar una llibreria era un 
dels nostres projectes somiats”. La 
parella es va preguntar: “I per què 
no?”. I ja tenim el típic estira-i-ar-
ronsa entre la il·lusió, que era mol-
ta, i les pors, que no eren poques. 
Van demanar consell al llibreter gi-
roní Guillem Terribas: els va dir que 
com més serien, més riurien. 

Els fils invisibles amb 
què es cusen les 
complicitats   
 
Va guanyar la il·lusió. La Paula i 
l’Helder van poder reunir els diners 
que no tenien i un 15 de novembre 
signaven la compra. “El 16 de no-
vembre hi entràvem a treballar 
l’Helder, la nena i jo. Vaig alletar i 
fer de mare dins la llibreria mentre 
aprenia l’ofici”. 

Potser algun dia Paula Jarrin 
també escriurà un llibre sobre la se-
va meravellosa llibreria. “Ens ha 
costat Déu i ajuda arribar fins aquí, 
però som immensament afortu-
nats”, diu. I esmenta, amb una emo-
ció contagiosa, “els fils invisibles de 
tanta gent que ens ha ajudat”.✒

DAVID BORRAT

MUNTSA GISBERT 

SEBASTIAN REICH
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De tant en tant hi ha projectes en parella que esdevenen realitats 
meravelloses


