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Les ulleres de sol
no van néixer per
protegir-se dels
rajos solars. Les
van utilitzar per
primer cop els jut-
ges xinesos del
segle XII perquè
ningú veiés la se-
va expressió al tri-
bunal. Ho explica
Juli Capella a Así
nacen las cosas,
un volum que ens
descobreix l’inte-
ressant origen
d’un munt objec-
tes quotidians,
des del post-it
fins a la cadira, la
cremallera i el
clip. La primera
producció seriada
d’ulleres de sol
protectores la va
fer el 1929 l’em-
presa Foster
Grant pensant en
els passejants de
les platges d’At-
lantic City. Però,
com acostuma a
passar, va ser a
partir de les ne-
cessitats de l’e-
xèrcit (aviació)
quan més van
avançar tècnica-
ment

UNIMPERIPOCEFÍMER

lavors, sense previ avís,
una onada blava es va in-
flar sota el meu cor i vaig
veure a sobre d’una este-

ra, en un estanc de sol, mig despu-
llada, agenollada, al meu amor de la
Riviera, que es va girar per espiar-
me per sobre de les seves ulleres de
sol”. Aquest fragment de Lolita, la
novel·la més escandalosa de Vladi-
mir Nabokov, es correspon al mo-
ment en què el protagonista encreua
la mirada amb una nena morena de
12 anys i instantàniament recorda la
primera noia que va estimar. A partir
d’aquí quedarà enganxat de manera
malaltissa a la bella Lolita (“llum de
la meva vida, foc de les meves entra-
nyes”) i aquest nom passarà a con-
vertir-se per sempre en sinònim de
joveneta perversament seductora.

Aquest instant és un moment de
gran impacte a partir del qual es des-
envolupa tota la trama literària, i que
també Stanley Kubrick va saber cap-
tar amb tota la seva intensitat en la
posterior versió cinematogràfica.
L’actriu Sue Lyon, de 16 anys, ca-
bells rossos i pit una mica desenvo-
lupat (per exigències de la censura,
que no volia una nena fent el paper)
l’observa en biquini mig estirada al
jardí, amb un gran barret de palla. Ho
fa per sobre de les seves ulleres de
sol negres, un element bàsic perquè
es doni el joc de mirades entre tots
dos que inicia el desig prohibit.

Però, curiosament, quan pensem
en Lolita no veiem aquestes lents.

“L

Ens vénen al cap les que porta Lyon
als pòsters de la pel·lícula, vermelles i
en forma de cor, que juntament amb
la piruleta enganyosament innocent
defineixen perfectament l’essència
del personatge (al film més cruel que
a la novel·la). I no apareixen en cap

fotograma del film. Ni la piruleta.
La sessió publicitària es va fer

quan ja estava acabat el rodatge i
sembla que el fotògraf Bert Stern
(conegut per haver fet l’última sessió
de fotos a Marilyn Monroe abans de
morir) les va comprar en una botiga

qualsevol d’un Londres que vivia el
seu moment d’efervescència pop.
Avui en dia, en què ja fins i tot Mari-
lyn Manson els ha fet una cançó, es
consideren tota una icona eròtica as-
sociades a les lolites. Com les ulleres
d’Audrey Hepburn a Esmorzar amb
diamants una icona de moda.

La protagonista del film de Blake
Edwards duia un model de les prime-
res Ray-Ban de plàstic, les Wayfarer,
que després van utilitzar també Bob
Dylan, Andy Warhol, i Tom Cruise a
Risky Business. Es van convertir en
tot un símbol de la cultura nord-
americana, com també un altre mo-
del de la mateixa firma, les Aviator
que, per cert, el mateix Cruise duia a
Top gun. Aquest disseny en forma
de gota en els seus inicis va ser sinò-
nim d’autoritat (neixen per protegir
els aviadors de l’exèrcit i després són
adoptades per les forces policials)
però als ulls de James Dean ja eren
la pura imatge de la rebel·lia.

Perquè si el cinema ha ajudat molt
a convertir les ulleres en un element
important del look, també fora del
set les estrelles, des de Mia Farrow a
Vanessa Redgrave, han vestit de ma-
nera misteriosa la mirada, i a la vega-
da s’han protegit dels flaixos indis-
crets. Paradoxalment, un dels ros-
tres que més associem a les lents
fosques a la pantalla és el de Mastro-
ianni fent de reporter cercador d’es-
trelles a La dolce vita, un personatge
acompanyat pel fotògraf Paparazzo,
que va donar nom als paparazzi. ❋
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i ha projectes que requereixen
una bona dosi d’entusiasme
personal per fructificar, i això
ho sap bé l’escriptor Antoni

Munné-Jordà, que, des de fa una pila
d’anys, dirigeix la col·lecció de ciència-
ficció de Pagès Editors, un estendard de
resistència –i de constància– del gènere
en llengua catalana. Fins avui, la sèrie
suma ja 24 volums, amb un ventall prou
representatiu de títols del gènere: des
d’autors de referència com, per exemple,
Robert Silverberg; clàssics com ara Jules

H
Verne i el mateix Manuel de Pedrolo, i al-
tres autors catalans contemporanis com
ara Jordi Sierra i Fabra i Carme Torras,
entre molts altres. El darrer llibre de la
col·lecció és La febre de vapor, de Jordi
Font-Agustí (Badalona, 1955), que va ob-
tenir el XIII Premi de Narrativa de Cièn-
cia-ficció Manuel de Pedrolo de l’any pas-
sat. L’autor, que ja hi havia publicat Tra-
ficants de llegendes (Premi UPC 2003),
situa aquest relat l’any 1914, quan és a
punt d’esclatar la Primera Guerra Mun-
dial. Un electricista català descobreix

que a Montserrat brolla una aigua hiper-
calòrica amb propietats especials que
pot revolucionar els usos industrials,
amb la construcció de nous enginys que
atrauen l’interès de les potències euro-
pees, mentre la Mancomunitat intenta
guardar-ne el secret. Font-Agustí rein-
venta un breu període de tres anys, que
utilitza per reflexionar sobre la crisi ac-
tual, a partir de les riqueses efímeres.
L’aigua va beneficiar uns quants mentre
va durar, com ara ha passat amb la cons-
trucció. “Res és per sempre”, conclou. ❋
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