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Carles Fages de Climent (Figue-
res, 16/05/1902 - 01/10/1968) va
venir al món a la casa de l’avi pa-
tern del carrer Enginyers número
2, en una habitació que dóna al
carrer de Monturiol: “Al carrer de
Monturiol/ l’inventor del subma-
rí,/ jo i en Salvador Dalí/ –tres ge-
nis–, hem vist el sol”, va escriure.
Els pares eren Ignasi Fages i de
Climent, de Figueres, i Lluïsa de
Climent i de Contreras, natural de
Castelló d’Empúries. 

Ambdós pertanyen a dues nis-
sagues empordaneses de propie-
taris rurals documentades des de
l’edat mitjana, i amb un pes des-
tacat en la política i l’economia de
la comarca al llarg del segle XIX:
de la banda del pare destaca l’ad-
vocat i agrònom Narcís Fages de
Romà, impulsor de l’Escola d’A-
gricultura de Fortianell (Fortià,
Alt Empordà) i autor dels Aforis-
mes rurals, que van ser molt po-
pulars i traduïts al castellà i al fran-
cès; de la banda materna consta el
polític progressista i cacic Enric
Climent i Vidal, de la milícia na-
cional, diputat, president de la di-
putació gironina i senador. 

Fages és confirmat pel bisbe
Torres i Bages, va a estudi a Cas-
telló d’Empúries i, entre 1913 i
1919, cursa el batxillerat en els
col·legis que els jesuïtes tenen a
Sarrià i al carrer de Casp de Bar-
celona; Ramón Ruiz AmadoCon-
treras, el seu oncle, n’és professor
i membre destacat de l’orde. El
jove llegeix molt, sobretot clàssics
grecollatins, Dant, moralistes i lli-
bertins francesos del XVIII, no-
vel·listes del XIX com Balzac o
Proust, Goethe, els russos del
XIX, la primera edició de l’Ency-
clopédie, etc. 

A 1917 ja guanya un premi en
els Jocs Florals de l’Empordà a Fi-
gueres i passa part dels estius a la
finca dels avis paterns a Palol, a
prop de Sant Miquel de Fluvià
però del terme municipal de Tor-
roella, en companyia de les seves
cosines; aquestes estades li inspi-
raran un poema publicat a Tama-
rius i roses (1925).

Durant els anys universitaris de
Fages de Climent, el pis familiar
del carrer València, 205, pral., 1a
de Barcelona, era punt de trobada
dels amics lletraferits del poeta
(Alfons Maseras, Eusebi Isern
Dalmau, Ventura Gassol, Octavi
Saltor, Marià Manent...). En
aquestes tertúlies, la seva mare
Lluïsa de Climent hi jugava un pa-
per destacat. Era una dona avan-

çada al seu temps i va exercir una
gran influència sobre el seu fill
Carles; sembla que també va es-
criure molt i bé, però cap dels seus
escrits ens ha arribat perquè van
ser cremats pel seu marit. De jove
havia estat pretesa per Francesc
Cambó: “Fou pretendent de la
mare/ el senyor Francesc Cambó:/
no hauria estat el meu pare/ per-
què jo no fóra jo”.

Universitat i primers tempteigs
El 1919 es matricula a dret –que
de seguida abandona– i a filosofia
i lletres a la Universitat de Barce-
lona. Coneix Eugeni d’Ors, la in-
fluència del qual serà tan impor-
tant en la seva obra, abans i des-
prés de la defenestració, abans i
després de la Guerra Civil. El 1920
Josep M. López-Picó l’invita a pu-
blicar els seus poemes a La Revis-
ta, tribuna del moviment noucen-
tista, i guanya un premi als Jocs
Florals de Girona. 

Col·labora activament en l’or-
ganització el 1922 d’uns JJFF a
Castelló d’Empúries, amb Ors
com a president del jurat, i és tes-
timoni del retrobament final del
Pentarca i Lídia de Cadaqués du-
rant una excursió a Sant Pere de
Roda organitzada amb motiu de
la festa literària. El 1923 es llicen-
cia en filosofia i lletres, i participa
en la constitució de la Unió Socia-
lista de Catalunya presidida per
Gabriel Alomar; és així que, a
l’ombra del Glossador, Fages for-
ma part de la minoria d’intel·lec-
tuals de l’òrbita noucentista que
no s’apunten a la naixent Acció
Catalana i es decanten per l’obre-
risme. 

Primers llibres i matrimoni
El 1924 publica Les bruixes de

Llers, amb il·lustracions de Salva-
dor Dalí i un pròleg entusiasta de
Ventura Gassol, i és guardonat
amb el Premi extraordinari dels
JJFF de Barcelona. El 1925, amb
Marià Manent de director i Fages
de secretari de redacció, funden la
Revista de Poesia. Es fa soci de l’A-
teneu Barcelonès i trasllada el seu
expedient acadèmic a la Universi-
tat de Madrid per presentar-hi la
tesi doctoral El paisatge en la poe-
sia d’Homer que finalment no lle-
geix. Un cop a la capital, el seu on-
cle Luis Ruiz Contreras, germà del
jesuïta, l’introdueix en els am-

bients literaris madrilenys; coneix
Valle Inclán i Pío Baroja entre al-
tres, i també Federico García Lor-
ca, possiblement de la mà de Sal-
vador Dalí. 

El 1926 mor la seva mare i es
casa amb Ramona Mir i Vidal, pu-
billa de can Guineu de Sant Sa-
durní d’Anoia, nissaga de grans
propietaris vinícoles; la parella
surt de viatge de noces per Fran-
ça, Bèlgica i Holanda. A París, vi-
sita Ventura Gassol i Francesc Ma-
cià a la presó de La Santé, on es-
tan reclosos per la seva participa-
ció en els fets de Prats de Molló;
saluda Josep Bordas de la Cuesta,
futur alcalde de Castelló, i apro-
fundeix en l’estudi de la llengua i
de la cultura franceses. 

Tornats, s’instal·len a Sant Sa-
durní i el 1928 publica El bruel,
tragèdia sobre una vella llegenda

dels aiguamolls castellonins; pot-
ser aquesta nova situació personal
d’ascens social i econòmic que li
facilita el matrimoni fa que Fages
vagi distanciant-se de les posi-
cions esquerranoses que havia de-
fensat. 

Mor el seu pare Ignasi Fages de
Climent el 1931 i, durant els me-
sos anteriors a la proclamació de
la Segona República, és regidor de
Castelló. 

La República i la Guerra
El 1932 publica, en castellà i en
col·laboració amb Alfons Mase-
ras, Fortuny, la mitad de una
vida, sobre el pintor de Reus, i neix
la seva filla gran Maria Lluïsa. Pu-
blica la novel·la Climent (1933)
basada en la nissaga materna i
neix el seu segon fill, Marc Enric.
Els conflictes amb la família de la
seva muller fan que l’any següent
abandonin Sant Sadurní i s’ins-
tal·lin a Barcelona al carrer d’En-
ric Granados; fa classes d’història
a l’Institut Escola Pi i Margall fins
que, en esclatar la Guerra Civil, és
destituït pel comitè d’alumnes. Pu-
blica i estrena a Barcelona El jut-
ge està malalt (1935), farsa en tres
actes i en vers ubicada al Montpe-
ller setcentista, amb il·lustracions
musicals de Jaume Pahissa.

La llei de contractes de conreu
promoguda durant la República
posa en perill la propietat de les
grans famílies i el poeta va decan-
tant-se cada vegada més cap a po-
sicions a mig camí de la Lliga i del
carlisme; en aquests anys també
el trobem vinculat a la Fundació
Bernat Metge, instituïda per
Francesc Cambó i encarregada de
traduir els clàssics grecollatins al
català. Neix la seva filla Maria An-
tònia. 

(Passa a la pàgina següent)

Carles Fages de Climent, el poeta de l’Empordà
La seva obra culta de base noucentista, i l’epigramàtica del seu «alter ego» «El Gaiter 
de la Muga», conformen un important corpus literari encara injustament ignorat
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Lluïsa de Climent era una 
dona avançada al seu temps 
i va exercir una gran influència
sobre el seu fill Carles

Carles Fages de Climent va ser un dels grans escriptors empordanesos del segle XX. ARXIU FAMILIAR
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El 1951 el crític Joan Triadú pu-
blica Antologia de la poesia cata-
lana i Fages no hi figura, proba-
blement perquè no pertany a cap
dels nuclis resistencials catala-
nistes, al contrari: com els seus
amics Octavi Saltor, Joan B. So-
lervicens, Lluís Valeri o Joan Es-
terlich, es fa amb els promotors
d’iniciatives literàries que el rè-
gim tolera com ara el premi Ciu-
dad de Barcelona o els JJFF de la
plaça de la Llana. Viu maldecaps
econòmics i quan el 1952 mor el
seu sogre, Pere Mir i Ràfols, es
troba amb un testament desfa-
vorable a les seves expectatives;
en conseqüència ha d’arribar a
vendre’s la propietat del cortal

Climent de Castelló. 
A partir de 1953 i amb el pseu-

dònim de Lo Gaiter de la Mugapu-
blica, datades a Vila-sacra, edi-
cions mecanoscrites de cent epi-
grames cadascuna: Primer llibre
d’epigrames, Segon llibre d’epigra-
mes, Cent consells d’amor, etc. El
1954 surt Balada del sabater d’Or-
dis, potser la seva millor obra, amb
un elogiós pròleg d’Eugeni d’Ors i
il·lustracions i epíleg de Salvador
Dalí, però Joan Ruiz Calonja l’ig -
nora a la seva Història de la litera-
tura catalana. El 1955 edita La
dama d’Aragó, tragèdia en sis qua-
dres basada en la cançó tradicional
homònima, amb pròleg d’Agustí
Esclasans, i l’any següent llegeix al
Casino Menestral Figuerenc la

conferència Vila-sacra, capital del
món, publicada posteriorment el
1967 amb pròleg d’Alexandre Deu-
lofeu i il·lustracions de Joaquim
Bech de Careda. 

Les dificultats econòmiques el
desmoralitzen i es proposa emigrar
a Veneçuela, amb tota la família;
de poc li serveixen les seves amis-
tats literàries vinculades al règim:
no havia obtingut el Premi Ciutad
de Barcelona el 1953 per Balada...,
l’obra extraordinària que només
comptà amb el vot d’Eugeni d’Ors.
Haurà d’esperar fins al 1958 per
obtenir el guardó amb Primer lli-
bre de sonets; tot i que l’efemèride
a la capital passa sense pena ni glò-
ria, a Castelló d’Empúries i a Fi-
gueres li reten homenatges. 
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(Ve de la pàgina anterior)
El 18 de juliol de 1936 el sorprèn
a Castelló d’Empúries d’on fuig
cap a Roses amb la família per ar-
ribar a França per mar. Amb el bri-
llant de l’anell de la seva esposa pa-
garan el patró que els ha de con-
duir a l’estat veí, però no poden
sortir. És denunciat, detingut pel
comitè de Castelló i conduït a l’A-
juntament on és reclòs sota la cus-
tòdia de l’alcalde Bordas de la Cu-
esta, circumstància que tal vega-
da li salvarà la vida quan el comi-
tè assassini el 9 d’agost a Fellines
la resta de detinguts. 

Ventura Gassol aconsegueix
alliberar-lo i fer-lo baixar a Barce-
lona, i s’instal·la al número 718 de
la Gran Via; torna a ser detingut i
internat en una txeca, i la seva es-
posa s’entrevista amb el dirigent

anarquista Aurelio Fernández,
que el posa en llibertat. Per justi-
ficar la seva presència en una Bar-
celona en guerra, ingressa com a
voluntari a l’exèrcit republicà on
fa tasques d’alfabetització al cam-
pament de reservistes d’Arenys de
Munt. En plena guerra publica So-
nets a Maria Clara (1938), aplec
amorós ronsardià, en edició bilin-
güe traduïda al castellà de Valen-
tí Moragas. 

Fractura familiar
Es consuma la fractura familiar i
Fages opta per fer de Castelló la
seva residència habitual mentre
que la família roman a Barcelona.
A Figueres manté gran relació
amb els cercles culturals i artístics,
i el 1961 publica l’auca El triomf i
el rodolí de la Gala i el Dalí, en oca-
sió de l’homenatge que Figueres
ret al pintor. 

A la capital empordanesa, el
poeta va consolidant un cercle d’a-
mics entre els quals destaquen les
que ell anomena “Cariàtides”: les
poetesses germanes Montserrat i
M. Àngels Vayreda, Carme Gu-
asch i Pilar Nierga, i les amigues,
la joveníssima pintora Olga Tor-
res, la bibliotecària Maria Perxés i
Matilde Escudero; també es fa
amb el poeta Jaume Maurici, els
pintors Joan Sibecas –amb qui lli-
garà una bona amistat–, Evarist
Vallès, Bartomeu Massot, Joan
Felip Vilà, etc. Tots plegats es tro-
ben en els dos cenacles artisticoli-
teraris d’aquells anys: el bar No-
bel de la Rambla i la fonda Roca
del seu protector Josep Martí
Roca, qui l’acollirà en els moments
que la salut i l’economia li ocasio-
naran més dificultats.  

El 1962 promou l’obertura en
una pairalia de la Selva de Mar,
que havia estat propietat de la seva
mare, del Celler d’en Climent, un
nigth club punt de trobada d’ar-
tistes i intel·lectuals, que fracassa-
rà econòmicament i on el 1964 or-

ganitzarà un homenatge a Salva-
dor Dalí, amb participació dels
pintors empordanesos amics seus. 

Fages torna a ser oblidat a Poe-
sia catalana del segle XX (1963),
l’antologia de Josep M. Castellet i
Joaquim Molas. Ingressa a l’Aca-
demia del Faro de San Cristóbal,
entitat creada pels intel·lectuals
afins per perpetuar-ne la memò-
ria d’Eugeni d’Ors; el seu discurs
d’ingrés és L’autèntica i la falsa

Ben Plantada en el qual defensa
que la veritable inspiradora d’a-
quell ideal femení havia estat la fi-
guerenca Úrsula Matas. Guanya

la Flor Natural dels JJFF de la pla-
ça de la Llana (Barcelona) i dels de
l’Empordà a Figueres. Pronuncia
conferències, publica amb el seu
amic l’impressor Domènec Moli
el poema Himne nou a l’Empor-
dà il·lustrat per Evarist Vallès i
l’Auca del sabater d’Ordis, amb
il·lustracions de Joan Felip Vilà.
L’any 1968 de la seva mort guanya
la Flor Natural dels JJFF de la Gi-
nesta d’Or de Perpinyà i escriu el
pròleg d’Encara no sé com sóc, no-
vel·la de Maria Àngels Vayreda. 

Mort del poeta
Agreujats els seus problemes he-
pàtics crònics, deixa la casa de
Castelló i s’instal·la a la pensió fi-

guerenca del seu amic Josep Mar-
tí Roca. Montserrat Vayreda, la
poetessa i amiga de Fages, l’ajuda
en la correcció de la seva obra
magna, el Somni de cap de Creus,
però el seu estat s’agreuja, el visi-
ten a Barcelona i ingressa a l’Hos-
pital de Figueres per no sortir-ne
més. 

L’1 d’octubre Fages mor sentint
el Rèquiem de Gabriel Fauré; uns
dies abans un periòdic havia pu-
blicat per error la seva necrològi-
ca que ell pogué llegir i comentar
amb bonhomia. A l’enterrament
al panteó familiar de Castelló, hi
feren parlaments Octavi Saltor, en
nom de la família, i J. V. Foix, en
nom de l’Institut d’Estudis Cata-
lans. Fages de Climent tampoc no
és inclòs a Un segle de poesia ca-
talana (1968) de Jaume Bofill i
Ferro i Antoni Comas, però en
canvi apareix a Antologia de la
poesia social catalana (1970)
d’Ángel Carmona. 

El 1969 a Figueres i per Fires és
objecte dels homenatges dels pin-
tors i de la Festa de la Poesia, i es
dóna el seu nom a la Biblioteca. El
1978, amb motiu del desè aniver-
sari del seu traspàs, l’Institut d’Es-
tudis Empordanesos organitza un
cicle de conferències sobre la seva
vida i obra, editades amb el nom
de La vida i l’obra de Carles Fages
de Climent. 

El 1936 va intentar 
fugir a França per mar 
però va ser detingut 
pel Comité de Castelló 
i va salvar la vida per poc

�

L’1 d’octubre de 1968, 
Fages mor sentint 
el «Rèquiem» de Gabriel Fauré 
a l’Hospital de Figueres
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Recordatoris amb contingut
Pel centenari del naixement del poe-
ta el 2002 hom es va proposar de
donar un impuls a la difusió de l’o-
bra: són reeditats Poema dels tres
reis, Les bruixes de Llers i Balada del
sabater d’Ordis i són editats Epigra-
mes, Primera antologia, Sonets,
Somni de Cap de Creus, un recull
dels articles periodístics i, a càrrec de
Rafael Pascuet, el dens catàleg Car-
les Fages de Climent (1902-1968).
Poètica i mítica de l’Empordà, que
conté una primera aproximació bio-
gràfica, a més de considerables notí-
cies i opinions sobre l’obra del poeta. 
Amb la vista posada en l’any 2018
del cinquantenari de la seva mort es
van editant més llibres: Emporion, la
de tres muralles, divertiment teatral;
Zoo, un bestiari epigramàtic; el poe-
mari Trena de set aigües, les Memò-
ries. A la recerca de mi mateix, Se-
gon recull d’epigrames i Auques i ba-
lades, poemes popularitzants.

2002-2018
ANIVERSARIS

Fages amb Salvador Dalí i Josep Martí Roca a Portlligat. ARXIU FAMILIAR
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a uns dies va colpejar-
nos la notícia del suïci-
di d’un adolescent
tanssexual a casa nos-

tra, que ha  estat bombardejant els
mitjans de comunicació i les xar-
xes socials amb missatges com
“tots amb Alan”, “la transfòbia ens
mata a tots” o “assassinat col·lec-
tiu”. No ha estat el suïcidi d’aquest
jove fruit de la intolerància, de la
por a la diferència? Qui n’és el cul-
pable? I no ho som tots plegats?

La mort de l’Alan, un dels pri-
mers adolescents a Catalunya a
obtenir el seu canvi de nom en el
DNI, és una prova feafent de la
poca sensibilitat de la societat
evers tot aquell qui no s’adigui als
patrons determinats per una su-
posada normalitat. La transse-
xualitat encara ens trasbalsa: a qui
no l’ha sorprès la notícia? Tal com
diu la feminista Judith Butler a El
gènere en disputa, la transsexuali-
tat és una mostra que la realitat no

és tan rígida com ens pensem. Els
gèneres són una imposició, fruit
d’un discurs homogeni: “O ets
home o ets dona”. I no és d’alguna
manera aquesta una dictadura del
gènere? Per què la nostra identitat
ha de ser fruit de l’atzar, condicio-
nada per un cromosoma? 

Vivim immersos en un món d’e-
tiquetes, de definicions, on tots
s’ha d’encasellar: o ric o pobre, o bo
o dolent, o home o dona... I els ter-
mes intermedis, les ambigüitats,
els matisos en queden sempre fora,
no hi tenen cabuda. Però, i no és la
vida molt més que aquests bino-
mis? Res no és blanc o negre: hi ha
molts matisos de grisos. I és grà-
cies a aquestes mitges tintes que
una societat cobra sentit:  qui vol
viure en una societat en què tots
duguem posades unes ulleres amb
lents en blanc i negre? 

L’Alan ha estat víctima d’aques-
ta miopia social i notícies com la
seva mort són les que ens sacsejen
i ens fan caure les ulleres. És ales-
hores quan ens adonem que no ens
hi veiem bé i que ens calen uns vi-
dres nous, unes lents amb què po-
guem veure tots els matisos de co-
lors. Per què la vida està feta de
matisos, de contradiccions, d’am-
bivalències, de mitges tintes! I no
som tots i cadascun de nosaltres
diferents, especials, contradicto-
ris? 

I és en aquesta diferència on
hauria de raure la nostra igualtat:
el dret a ser nosaltres mateixos no
se’ns hauria de privar sota cap cir-
cumstància.

F

EN LA
DIFERÈNCIA 
RAU LA IGUALTAT
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