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Carles Fages
de Climent va
escriure d’una
Lolitaabans que
ho fes Nabokov

Les relacions entre
literatura i televisió
són motiu de con-
trovèrsia. Els pocs

programes literaris que ac-
cedeixen a la graella mal-
den per fer-se un espai mal-
grat l’escepticisme del
mitjà. En realitat, la litera-
tura i la televisió s’assem-
blen molt. Són dues fines-
tres a aquest paisatge vir-
tual que anomenem
realitat. Totes dues parlen
de tot. Per exemple de
sexe. En poc temps han
tornat a les pantalles De lli-
bres (els dimarts al Canal
33) i Sexes (els divendres a
TV3). Seria interessant in-
tercanviar-los una setma-
na. No només perquè hi ha
llibres de sexe, sinó perquè
als llibres també hi ha molt
de sexe, i potser l’encreua-
ment permetria que alguns
teleespectadors trenques-
sin el gel en un sentit o
l’altre. N’hi hauria prou,
ara que ja no toca ni se’n
celebra cap efemèride, re-
cuperant els epigrames de
Carles Fages de Climent.
Abans que Nabokov conno-
tés universalment les loli-
tes, Fages ja va escriure “La
Lolita té mareig / perquè
ha tastat ous de Reig”. Els
noms i cognoms eren sem-
pre reals. Per exemple les
belles filles d’uns propieta-
ris de Castelló anomenats
Macau van inspirar-li: “La
pubilla a l’ull em plau, / la
mestressa a l’ull em reca: /
quan veig les noies Macau,
/ no me cau, que se m’aixe-
ca”. D’altres versos són
més genèrics, com ara: “A
fembra que s’eixarranca, /
posa-li una mà a cada
anca”, o bé “Més profit et

farà el Kempis / el dia que
ja no trempis”, o també
“No ensenya pas la Feliça /
res que no hagi estat a
missa”, o encara “És cos-
tum de certes dames / no
treure’s les lligacames”.
Carles Fages de Climent,
propietari rural benestant
d’ànima provocadora, va
nedar sovint a contracor-
rent. La seva capacitat d’in-
comodar es revela en els
epigrames fets per ofendre.
Com per exemple la sèrie
dedicada a la família del se-
nyor Florenci Nouviles, un

figuerenc de butxaca pui-
xant i bragueta més aviat
minvant, si ens atenim al
que en va escriure Fages:
“La titola d’en Nouviles / és
una lot sense piles”, o “Ti-
tola, no t’espaviles / con-
templant el meu poder? /
diu en Florenci Junyer / a
don Florenci Nouviles”.
També el nebot que hereta,
a falta de fills de l’interfec-
te, s’ho sent dir: “La lot ha-
gués tingut piles, / no fores
l’hereu Nouviles”. La flacci-
desa del membre nouvilesc
arriba a suscitar tanta
conya que fins i tot li dedi-
ca un epitafi: “La titola d’en
Florenci / ha trobat l’etern
silenci”. És clar que, ja po-
sats a triar epitafi, preferei-
xo el que li dedica al Gaiter
de la Muga: “I tot just con-
valescent / encara de
l’últim polvo, / quan senti
l’ego te absolvo, / Senyor,
que pugui dir: «Amén»”. Te-
levisió i literatura han
d’anar al llit més sovint.
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Caldria esbombar
l’article de Patrícia
Carles Joan Bros-
sa, el fet poètic

com a transgressor de la
realitat, publicat a la re-
vista anarquista Catalu-
nya. S’hi assenyala que
l’acte poètic anul·la el capi-
talisme d’esperit (un bon
concepte per pensar-hi), hi
és qüestionat el dogma del
racionalisme entre causa i
efecte, i hi és argumentat
que la poesia esdevé una in-
surrecció per tal com pro-
posa maneres de percebre i
entendre la realitat oposa-
des a les configurades per
la convenció. I s’hi diu que
“el pensament poètic contí-
nuament cerca la multipli-
citat i l’afirma més enllà de
la raó pràctica o teòrica. I
és, per tant, un pensament
dinàmic que acull les con-
tradiccions i els contraris,
allò que és i allò que no és,
davant aquelles altres for-
mes de pensament que in-
vestiguen la realitat, la me-
suren, la disseccionen i, per
fi, la consideren per sempre
previsible”. Llegit l’article
de cap a peus, és impossible
de no recordar el film Mul-
holland Drive, de David
Lynch, al qual són aplica-
bles totes les ratlles, molt
intel·ligents i reveladores,
de Patrícia Carles sobre
l’imprescindible Brossa.
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Brossa
al ras

Carles
Hac Mor

De nit
els fils semblen mutilar a poc a poc
la peça que t’abriga.

Agafes fred,
la immobilitat és clara,
i li escau la boca seca,
i la pressió de les dents.

Preocupat per les crostes,
despreocupat alhora,
t’esmunys entre excessos.

Els ulls farts
et potinegen el riure,
el fan car,
musti.

Núria M. Vernis, premi López-Picó. JOSEP LOSADA

Poesia

Suburbi
‘Quantes mentides
fan una sola veritat’
Proa, 2004
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El dossier d’aquest número toca el tema
de L’arquitectura escolar pública, a càr-
rec, entre d’altres, de Rosa M. Gil i Joa-
quim M. Puigvert. L’entrevista es dedica al
catedràtic Salomó Marquès. El viatge pro-
posat és Malta, i a la secció d’història An-
toni Egea signa Els hospitals com a agluti-
nadors de població a l’Empordà medieval.

Revista
de Girona
Número 232. Diputació
de Girona. Octubre, 2005

La portada i cinc pàgines estan dedicades
al magnífic saxofonista nord-americà
Wayne Shorter. Big Mama, una dona amb
blues, presenta el seu nou disc, Blues Roo-
ted. El reportatge Repòquer d’acords ens
mostra el moment dolç de cinc grans gui-
tarristes: Niño Josele, Luis Salinas, Josep
Soto, Andreu Martínez i Joan Sanmartí.

Jaç
Número 8.
Grup Enderrock.
Tardor, 2005
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