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GABINET DE CURIOSITATS ARTUR RAMON NAVARRO

e la mateixa manera que és difícil
trobar pel·lícules que superin els lli-
bres en els quals s’inspiren, és quasi

impossible que el cinema copsi bé el món de
la pintura. Hi ha alguns exemples que des-
menteixen la meva teoria però, al capdavall,
són excepcions que confirmen la regla.

En canvi, m’ha sorprès molt positivament
Mr. Turner, dirigida per Mike Leigh. Més en-
llà de la recreació del pintor –interpretat per
un excel·lent, tot i que excessiu, Timothy
Spall–, Mr. Turner recrea molt bé l’ambient
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‘Mr. Turner’, biografia d’un dels millors pintors britànics

en què es va moure un dels millors pintors
britànics. La seva obsessió per atrapar el mo-
tiu, la recerca de la llum que el porta a avan-
çar l’abstracció, la curiositat pel progrés tant
sigui el moviment del tren o el naixement de
la fotografia, l’estranya sexualitat del perso-
natge, que tant magreja la seva serventa ma-
lalta de lepra com es col·lapsa davant la trista
realitat d’una prostituta jove, en fi, la sensua-
litat d’un personatge turmentat, d’un home
nascut sota el signe de Saturn. Tot plegat està
ben explicat en una pel·lícula que flueix amb

naturalitat amb actors secundaris de bon ni-
vell –genial la seva segona dona, interpretada
per Marion Bailey–, amb una bona fotogra-
fia i una música excel·lent, de Gary Yershon,
llevat de l’excessiu metratge.

No sé per què a la majoria de les creacions
contemporànies –films, llibres, quadres– els
sobra més que no pas els falta i difícilment
trobes obres que estiguin al punt just, com la
carn a la planxa. I és una llàstima, perquè li
falta molt poc per ser la millor pel·lícula que
he vist mai sobre un pintor. ❋

 La vida secreta de Salvador Dalí, en
concret en el capítol titulat “Autore-
trat anecdòtic”, el pintor i escriptor

ens informa que l’any 1928 va pronunciar
una conferència sobre art modern a Figueres.
Quan va haver dit tot el que tenia preparat,
com que el públic no donava mostres d’haver
entès que l’acte havia arribat a la fi, Dalí va
cridar a tot pulmó: “Senyores i senyors, la
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Mort accidental d’un alcalde
conferència S’HA ACABAT” (les majúscules
són seves). En aquell moment, l’alcalde, que
era al seu costat, va caure mort.

Més de seixanta anys després, les Memòries
de Carles Fages de Climent que acaba de pu-
blicar Brau Edicions incorporen una altra
versió dels mateixos fets, ara centrada en el
difunt: el capítol titulat “Mort de l’oncle Bas-
sols” ofereix una perspectiva familiar sobre la

mort de Ramon Bassols i Palau, fundador de
la Lliga d’Acció Social i oncle de l’autor de Les
bruixes de Llers.

Aquell mateix dia, Ignasi Fages de Cli-
ment, pare de l’autor de les Memòries, havia
estat renyat per la policia perquè en el casino
de Figueres parlava català amb algun cap de
l’exèrcit. Ofès per l’amonestació, havia co-
municat a l’oncle Bassols, “batlle de Figueres
en aquells dies arcàdics de la Dictadura”
(l’adjectiu és de Fages), que aquella mateixa
tarda abandonaria Figueres i s’exiliaria a Ma-
drid.

L’oncle Bassols va acompanyar Ignasi Fa-
ges a l’estació de ferrocarril. En aquelles cir-
cumstàncies, un acte de comiat públic com

aquell podia fer perillar el càrrec d’alcalde. Per
aquest motiu, després de la conferència que va
pronunciar Dalí aquell mateix vespre, Ramon
Bassols va informar el públic de les incidèn-
cies de la jornada i va afegir-hi que potser hau-
ria d’abandonar l’alcaldia. A continuació va
rebre una gran ovació, que encara durava
quan va caure mort.

Els trets que explica Dalí són certs, només
que ometent els detalls que van precipitar el
decés obté un relat que sembla girar al voltant
de la seva persona, sense que aparegui enlloc
l’exili d’Ignasi Fages de Climent. Aquest és el
poder de l’omissió: desproveint els fets de la
cadena de causes i efectes, els converteix en
fantasia, símbol o llegenda. Amb la seva ver-
sió, Carles Fages de Climent recupera la figura
del seu oncle, situa en primer terme la del seu
pare i, de retruc, elimina els elements genialoi-
des de la versió daliniana. Així operen les me-
mòries, per oposició, com galls disposats a pi-
cotejar-se per posseir la gallina de la veritat. ❋

Carles Fages de
Climent (Figueres,
1902-1968) va ser
narrador, dramaturg,
poeta, periodista i
crític d’art i literari
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Carles Fages de
Climent recupera
la figura del seu
oncle Bassols




