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Pendents de l'edició completa

:/li(tUm Csbú^
11 l'aiitiguiCLit grccoroiiMiKi, l"cpiii;r;im:i
cr.i Ull LícncTL' p o è c i c considciMt
"incnor». fms que cl poeta de Clalat;!vud. Marc Valeri Marcial, li va donar
im prcstÍLz;i i una [•oi'iiia gairebé definitiiis. En efecte, avui denniui epigrama
com una coinptjsïció poètica breu de
caràcter burlesc, deíliiició que s'adiu
perfectament amb els poemes de C"arles Fatxes i amb la
seva pròpia defmició:
"Un pagerol lio ha encertat
l'epigrama ve a ésser com
un vers que agi"ada a rcítbom
excepte a l'interessat".
(l·iiiiivr llil'iv i/V/'/í,'r.f)ífc.s\ I)
És ben sabLit L|ue íou en els epigrames on Lo Claitcr
de la Muga. el pseudònim sota cl qual s'.imagava Charles
Fages de Climent, mostrà el seu caràcter més ii-ònic i més
àcid, que ii procura no pot|ues enemistats, sobi-etiit si
tenim en compte i.|ue. al contrari de Marcial. Fages no
amaga els noms reals de les persones a LJUÍ dedica els epigrames. Nt) perdona res ni ningú, tal LOUI ell mateiN proclama amb satistaccié>:

Malam-adament, com també és sabtit - i lamentat-, no
tlisposem encara d'una edicié) completa dels seus epigrames. En efecte, només gaiulim (.l'un recull imprès es inicia del llibret O/fí coiiíclh il'iiiiioi; editat pei" C'arles Vallès a
Figueres, del qual l'editorial l'érgamo (Clastelléi d'Hmpiiries) va fer rma edició taesimil l'any l'J'M, corregida per
jctrdi Pla. i|ue és la <.|ue nosaltres utilitzarem en les citacions. Fls altres epigi-ames no han tingut tanta sort: o bé
es troben on còpies mecanografiades —algunes eii lorma
tle llibret, com és el cas de la seva primera seleccié-), e! PriDin' llibre il'cj)i\;raiiws (Vilasacra. 19.S3). que avui p o d e m
Consultar :i la lïibHoteca Comarcal de Figueres, que porta,
iirgullosament. el nom tlel poeta- o bé coiTcn per ací i per
allà en fulls solts o bé ban quedat reduïts al fràgil hi de la
memòria de cjui els va sentir recitar un dia. Fsperem.
doncs, amb delit l'edicié» de toc l'epigiMmatari LICI c;istello~
ni que està preparant el professor l'erreix^s i potser es
podrà complir aL|uell vaticini del mateï.x poeta:
"Sembla que el Caiterde la Muga ha fet
testament, amb estalvi de notari
i tacte exquisidament discret,
hereu universal de l'epigramatari
més perillós, audaç i estrictament secret.
no pas al primogènit, sinó al nét.
per editar que es compleixi el centenari».

Marcial, Catul, H o r a c i . . .
<'Els d.irdells del meu buirac
m'obeeixeii amb orgull:
escassejo l'afalac,
tiro dret i ofenc quan vull».
(l·iima:.., 2)

Nosaltres, per la nostra part. hem volgut avui posar
en relleu la relació de Fages amb els models antics, especialmein Marcial, però també Catul i I loraci, i ho farem
bàsicament ties ile dues perspectives: l.i forma i els temes.
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C^iK' M.irci.il L'S cl giMii mcsti"!.- de Fas^cs I ;ii.|iicll en
i,]ui \"cil L'iiimiíMll.ir-sc iin hii d'L'striniwir ningú, ja \.\\\\: ftini
hcni vist cl poct;i liispaiioromà iKiscut ,i r.mtig.i liílbilis és
l;i rcfcrcnci.i obligada per als cpigrainatistcs posteriors.
PLTÒ L'n cl cas de Fagcs, ac]Ltcsc mestratge es posat explícitament Jc manifest per ell mateix:
"Els professors d'irtinia e]Lie he tingut
sense moinv'm de la C'.ontedcració
dejaiimcs, Peres i líerengiieres
són el senyor C'arbona de Figueres
i en iVlarcial de Calatayud».
(.) en el pròleg dels (A·ii!avisclLul\ii)hv: ou confessa i|uc:
"[Lo Ciaifer[ r e n u n c i a n t a la conceptuosa i subtil
majestat dX^xàdi. ha acceptat fúnic mestratge al seu abast,
consistent en un.i ,ulapt,icit'i LÍC la tècnica Llciiuratla tic
M.ircial. a una lórmula acròstica. més baixa tic sostic. i. LIC
vegades, lamentablement xarona».
També en ei piòleg LIC! P)íiHn llihir (/'c/iit^'/wiMO" Fages
palesa fadmiraciít pel poeta hispà:
« | . . . | M.n-cia!. al L|ual l"ibul o 0 \ Í L 1 Í tiillaricn de
xa\acà i .u'iii i.'·s consÍLlerat. al costat irells. com un aLimirable clàssic^».
Q u a n t a la forma, cal dir en primer lloc tjue Fages
compleix amb el rcLiuisii LIC bic\et.u |">ropi LIC l'epigrama,
tal com feia Marcial, de manera que la major part dels
poemes de! de C^astelló mi ultrapassa els quatre versos i en
moltes ocasiíius la pci,-.! es un sol tlístic:
<iEs lesol en epigrama:
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Bust de Marc Valen Marcial, obra del Juan Cruz Melero,
a la plaça del Fort de Calalayud,

jo no l a m o si no mama».

{Cau.-., p. 44),
Ara bé. ;en què consisteix el que el poeta .nutmena
«atlapcacié) ile la tècnica tlepuiaila de Marcial a ima íéirmula acfListica»?
Si tem una ulLula als epigrames de Marcial, \ c u r e m
que malgrat la seva brevetat (tL>t i que no són escassos els
poemes d'entre 11) i 20 versos) hi h;i un element L|ue no
hi talta mai: ens referim a \\iiiilcii.< biial. r.igulUS. Hn
efecte, seria prtilix d ' e n u m e r a r els epigrames en què.
després Ll'ima descripciéi més o menys extensa tl'una
situaciéi determinada, el bilbilità conicntra tota la lori,'a ï
l.i sorpresa LIC la composicié) en un.i sola expressiéi o en
un sol mot. C;oin L]uan parla d'un home sospitéis d'haver
enverinat les seves dones:
"Tu sempre scnriNcs. es wntat. vins tic Sctia o Massics.
I*'ipil. pL'm els rniiinrs neguen ijiie signin tan bons:
dinen que anih .iqnesta aínpolLi has enviudat niMlie vegailes.
)(i ni ni'liecree, ni en taiLici'.. l'àpil... ni tinc set», (4. d'í)
O Lpian comcíUa la m.ila olor irima certa fhais:

"LaT,iis fa nicsputldr tiue Li gerra il'nii b.iíaiiergirrcpa.
acabada LIC Irencir, per wii.i, al bell mii; del carrer,
nies niie cl hue aeahai ifaparell.ir-se. que l.i hoe.i d'un lleó.
que la pell .irreiuMLia a un LJ;OS ile niés enllà ilel Tíher,
L|iie un pellei. quan, en un (Ui iiiai. acaba pi>LÍniir-se.
niés qne l'-'iinfora vieiatia pel gàruin pussat.
A fi LIC canvi.ir. fils.i, aquest ferum per una olor ben distinta.
sempre qne \a ,iK hain's, després de irenre's el \'estit.
es posa verda de psilotre o s'am.iga sota una capa de ereta.
o s'unr.i tros o L|uatre cops amb taba greixosa,
tlu.ui, després de mil enganys, eren estar protegida,
i|uaii s'ha let de tot, l.i Tais la pndor de Tais». (d. ")3)

Jocs de paraules, rimes agosarades
F.iges. en c,ni\i. ipi.isi sempre \erieltra cK seus cpigiMines
al Nflt.int 1.1'im nom ,imb cl ipi.il busca jocs LIC j·'.nMules i
rimes .igi>s,ir.ules i curioses:
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<(ProiTicccu encadenat
com Ataulf prop de Gala,
Gala te en Dalí a la cala
roquissa de Port-Lligat
ben lligat per la cigala».
«D'ençà de que Zeus pare, cl grec,
furgava els secrets de Leda
les oques han tingut bec,
ai, Joaquim Bcch de Careda».
«Alí Baba és en Carpanta
i el seu fill ós els quaranta».
En alguna cl nom de! personatge s'endevina amb facilitat, malgrat estar amagat, com en cl cas d'un cert Poc (o
Poch):
«Només li manca una erra
per ser cl marit de la verra».
En d'altres no és mes que un simple joc de paraules,
com a l'epigrama titulat Viivre et fúosojarc:
«El professor Golobardes
al matí despatxa Grec
i ven conyac a Ics cardes».

Coincidència en l'elecció del vers
Hi ha encara una altra qüestió fomial coincident en Marcial i Fages: L'elecció del vers. Això n o vol dir que Fagcs
utilitzi cl mateix metre que Marcial, sinó que tots dos utilitzen en la major part de les seves composicions versos de
caire popular: cl de Bílbilis el dístic elegíac i el de Castelló
l'hcptasíl-lab. Voldria anotar aquí, encara que fos de passada, q u e quan Q u e v c d o va traduir alguns epigrames de
Marcial (vegeu Marcial y Qncivdo, cd. Ana Martínez, cd.
Nacional, Madrid 1975), va udlitzar l'occosíl-lab, o sigtii
el corresponent castellà de l'heptasíl·lab català. D e fet,
molts del p o e m e s de Fagcs són ampliacions de dites
populars q u e utilitzen aquest metre, tal c o m ell mateix
proclama al pròleg dels Cí'fíí consells d'amor:
«Com mes cosins més endins
diu la dita popular;
no siguis mandrós ni avar:
ja ho sé, només som veïns...»
(Ca(/...,p. 59)
"Rcpunteja la guitarra
aquesu corranda antiga.
Si la muller t'ha fet figa,
tu li pots fer botifarra".
(Cettf...,p. 21)
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Els Epigrames de Marcial, traduUs al català per
Miquel Dolç per a la Fundació Bernat Metge, l'any 1949.

Pel que ta a la temàtica, cal dir que ambdós poetes
tenen un repertori molt variat, però que tots els epigrames tenen im denominador comú que també és comi'i als
grans satírics clàssics: l'humor i la crítica, o per dÍr-ho en
paraules d'Horaci, «ridentem dicere verum», o sigui, «dir
la veritat tot rient» {Sàlircs. 2, 1. 24). 1 per dir-lKi en
paraules de Fagcs:
«No és escàndol ni estropici
fustigar, mostrant-lo, cl vici
ni procedir immoral
cercar el bé, esbrinant cl mal».
(Cn;/...,p. 70)

Temes comuns en Marcial i en Fages
Així doncs, des d'aquí fms al final del treball intentarcíii
posar en relleu, sense ànim d'exhaustivitat, aquells temes
que han tocat tant Marcial ctnn Lo Gaiter, encara que no
sempre hem de suposar-hi una influencia directa per a
cada epigrama.
La fama en vida i la glòria poèrica pròpia és proclamada pels dos poetes:
"Aquest és aquell que llegeixes, aquell que busques,
aquell Marcial conegut en tot el món
pels seus subdls llibrets d'epigrames:
l'honor qtie, apassionat lector, li has donat
quan encara és viu i conscient,
pocs poetes cl tenen després de les cendres».
(Marcial, 1,1).
«De Lledó a Neo-Caniles
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roden els meus epigrames:
aquell dístic d'en Prouviles
el saben totes les dames».
(Fages, Primer..., 5)
Per cert, el dístic d'en Prouviles aquí esmentat os cl
següent:
«La titola d'cn Prouviles
és una lot sense piles».
{Primer.... 6)

Un altre exemple:
«Qui compra cl llibret proclama
cl meu geni; doncs no et requi
si no et plau sofrir l'obscqui
verinós d'un opigrania».
(Primer..., 3)
Una fiíma que també immortalitzarà els protagonistes
dels epigrames:
«Passaran els anys i els lustres
i els qui amb dardells d'ironia
castig-ava i ofenia,
tots plegats, seran balustres
de la meva galeria
de putrefactes i il·lustres».
(Primer..., 4)

LO cRmK
Muc;A ;

l«L(l . Í U B ' - "

CABLE! FAGEi DE CLIMENT
Dibuix de Carles Vivó per al programa d'un homenatge gironí a Fages, l'any 1994.
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Dades biogràfiques més o menys verídiques
Les dades biogràfiques, mes o menys verídiques i més o
menys precises, apareixen a l'obra dels dos epigramatistes.
Així. Marcial ens recorda c o n t í n u a m e n t el seu origen
hispànic {p.e. a \,49; 2,61) i Fages el seu origen empordanès, especialment als pròlegs dels dos reculls esmentats,
tot jugant amb el pseudònim de Lo Gaiter, però donant
pistes més que suficients: "Bé podria resultar que sota el
ministril fluvial |...| resultés una distressa del sever benedictí Fra Climent de Sant Climent» {Cent..., p. 9).
«AI carrer Monturiol
l'inventor del submarí
j o i en Salvador Dalí
—tres genis— hem vist cl sol».
(Primer..., 76)
En Fages, a més, trobem referències a la família, com
l'avi Carles ï Thereu Antoni que surten a l'epigrama 3*í
del Primer ilibrc JVpitjmílic.í.
En aquest mateix Primer llibre Lo Gaiter ens parla
d'altres obres seves:
«Canto en un llibre segon
la rosa i el tamaríu
Manuel de Montoliu
diu: -L'esperança respon?»
(Primer.... 79)
De vegades diu clarament el títol: L·l Brtiet (epigrama
HO). El Climail (SI). nijiifi>e esfà iihihih {S2), Sonets n Mm-i.i
C'hini (H3), una vida de Fortuny per a l'editorial Caipe
(84), Pm-mn dels Trcí Reis {K5), L'/íNf<i de mi nuílci.x (86).
U n altre motiu comú és la reflexió sobre el propi
ideal de vida:
«A mi una llar i un sostre que suporti negres flimades
em complauen, 1 una tbnt alegre i una herba sense tallar.
Q u e j o tingui un esclau tàrt. una esposa no m;issa culta,
la nit amb son, el dia sense plet».
(Marcial, 2 , 9 0 . v. 7-10)
«Gran el bosc. L'hort mitjà. Breu el jardí.
Ací una col, aquí un lila de flaire.
N o més fills dels que puguis mantenir,
ni dona inútil que no pensi gaire». (Fages)
I no falten en Lo Gaiter recomanacions en el més pur
estil horacià:
«Aprofita riiora que passa,
que cl pcrtum de la rosa és lleu,
i el decàleg un llibre breu
encara amb dos fulls de massa».
(C(·íií...,p. 68)
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Pescaherències, matrimonis i adulteris
Un dels personatges més recurrents en Marcial és cl
pcscahcròncies (2, 26; 6, 6 3 ; 9, 8; 10, 97; 12, 40, per
esmcntar-nc nns pocs). En alguns casos les esperances de
qui espera l'herència són debades, o cl futur hereu es
cansa d'esperar:
«Menteixes, et crec; recites poemes dolents, els lloo;
cantes, canto; beus, Pontilià, bec;
et petes, dissimulo; vols jugar a daus, cm deixo guanyar;
només fas una cosa sense mi i me la callo.
Tu, en canvi, no em dones res. "Quan mori", cm dius,
"et recompensaré". N o vull res, però more't».
(Marcial. 12,40)
«En Sala Perxes qui té
molta teiTa a Vilasacra
d'impaciència es demacra
fins que la "palmi" en Palmer.
Recorre a l'oncle, banquer
però l'oncle li fa el btiit,
i en Sala perd la calma
perquè en Palmer no la "palma"
i comença d'estar cuit
d'en Palmer Í de l'usdefruit».
(Fages, PriíiuT...,

IS)

«Poeta de les finances
té per mecenes un sogre
que, pel qiie es veu, és un ogre
que cl ta viure d'esperances». (Fages)
Els matrimonis per interès també són un tema que
mereix ser tract;it. Fages ho resumeix de manera esplèndida;
«No SC per què matrimoni
lliga tan bé amb patrimoni».
En Marcia! no és infreqüent que tm dels cÒTiJLiges
mori de fonna «sospitosa»;
«Ha traspassat cl pit de la seva rica esposa amb una
fletxa afilada.
L'Aper. però. ho ha fet tot jugant: TApcr sap jugar
molt bé».
(Marcial, 10, 16)
"Ja és la setena esposa, Fílcros, que has enterrat al teu camp.
A ifingii li produeix el camp, Fíieros, tant com a tu».
(Marcial, 10,43)

Pintures de los mines de Pomiieia.

L'adulteri també és motiu d'epigrama. A 2, ()2, Marcial ens presenta Lcvina. una tlona t|ue abaiitlona el seu
marit pei' un noi més jove; en Fages trobem una idea
semblant, amb els papers canviats;
«Sisplau, per passar l'estona,
casa't vell i dndrem dona».
{Cent....

[1.52)

Els epigrames eròtics
N o cal dir que els epigrames eròtics són ben presents en tots
dos autors, però només en comentarem un parell que ens han
cridat l'atencié). Marcial i Fages hi parlen de la seva dona ideal;
"Quina noia jo voldria i <.|uiiia no. Flac, em preguntes?
N o hi vull ni massa ficil ni massa dificil.
M'agrada allò que està al mig, entre una cosa i l'altra.
Ni vull allò que tortma ni vull allò L|ue empatxa».
(Marcial, 2, 57)
«Ni cabal tret a la rita,
ni saló sense catifa,
ni fembra que empastifa».
(Fages. CVii/...,p. IS)
Però també tenim r e x e m p l c tie tlona lu) precisament «ideal»;
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«Vols SLT follaeb L^IMIK iot i ser \c!l.i i llcrj.i.
Es bcw rii·líciíl: wiU LIOILH' i iio x'ols tion.u'».
(M.nvi.tl. 7. 75)
l)()n,ircm. cii cniuni ilcl l·|iic li.i cst.it l.i linuí L;L'ni.'i":iI.
rori^in.il ll.ití d'.Riiicst nnitcix cpiü;r.ini;i:
"Vis hitiii LíiMtis, ciim KÍs dcfoniiis .iiiusinic.
res PCITÍLIÍCUI.! est: vis il.irc nce daiv vis»,
Versos que ens luui vingut .il e.ip en llegir cl següent
epigrama de F.iges:
«Si Liinb meue.i \ell.i v.is gr.uis
no és d'estrany.ir (.|iie ilein.'i gr^itis».
(CV/;í,..,p. 27)

.iinh la meNM pititirgoia enverinada».
(C>m...,p.21)
/
que recorda sens dubte cl tamós Odi cl iiuio de C'atul
(epigrama SS).
També és curiosa la coincidcneia entre C^atul i Fages.
ja que el primer dedica un parell de poemes al pardal de la
seva estimada Lèsbia {epigrames 2 i 3). un pardal i|ue
algims estudiosos ban volgut identificar a m b nu altre
"Ocell" que també canta Fages:
"Sempre han compost bella triga
rosa. lluna i rossinyol.
Biga. el pardal i la tlga.
com la perdiu i la col».

Alguns epigrames eròties de Fages tenen el seu ivfereiii el.'issie no en Mareial sinó en >iltres pnetcs, eiim el
p o e m a titui.ir

ILii-Kiiiiiiicl:

"T'estimo tant. potser t'oilio prou,
Ljue libaria en el teu v.is protuni.1

((:cn/....p. 50)
N o x'oMria acabar ai-iuestes pàgines sense esmentar
una frase atribuïda ajosep Pla on diu que entre els epigi-ames de Fages. pel que ta a la seva qualitat artística, hi ha
una mica de tot: de molts bons i de molt dolents, mots
que recorden els versos de Mareial:
"Alguns són b o n s , uns tpiants són regulars, són
dolents la niajona
ijue llegeixes aquí: no altrament. Avit. es ta un llibre».
(I.U.)
Antoni Cobos Fajardo

Nota

bibliogràfica:

Quan els epigrames de Fages han estat extrets dels reculls Primer
llibre d'epigrames el niímero de la citació remet al número del
reculi; quan provenen de Cent consells d'amor, citem segons ia
pàgina de l'edició de Pérgamo (supra). Els altres epigrames manquen de referència, però he de dir que m'he servit del recull encara
inèdit del professor Joan Ferrerós, que gentilment me n'ha permès
la consulta.
La traducció dels epigrames de Marcial ha sorgit de la ploma
de l'autor d'aquest article i es poden consultarà M. V. Marcial. Epigrames, trad. Antonio Cobos. ed, La Magrana, Barcelona, 1994.
Els epigrames complets de Marcial en català els podeu trobar a la
Fundació Bernat Metge, traduïts per Miquel Dolç.

