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DISSABTE, 23 DE GENER DEL 2016 ara   

La frase del títol la deia Caterina 
Albert, per a nosaltres, lectors, 
Víctor Català. L’obsedia i l’en-

tristia l’empobriment del lèxic cata-
là, la progressiva desaparició de 
mots. Empaitava, delerosa, la genu-
ïtat de la parla. Des del llit, on va pas-
sar els últims anys, no va parar 
d’anar al rescat de paraules. Així ho 
explica el seu nebot Lluís Albert al 
pròleg de Quincalla, el llibre que 
oferim amb l’ARA aquest cap de set-
mana per recordar el cinquantè ani-
versari de la mort de l’autora. 

És una obra juganera –tardana, 
dels últims escrits sorgits de la “tre-
molosa ploma” de l’autora, ens re-
corda Lluís Albert–, amb la qual 
precisament va voler renovar la vi-
da a paraules que ja en la seva èpo-
ca estaven caient en desús. És com 
una refrescant capbussada en la 
llengua popular dels nostres besavis 
o rebesavis, sovint de regust rural.  

Algú ha arribat a pensar que Cate-
rina Albert tenia grans dots d’inventi-
va. No! Totes les paraules que surten 
a Quincalla són recollides de la parla 
empordanesa. Les anava apuntant en 
llibretes, la primera del 1957 i l’última 
del 1962. Molts rodolins i aforismes sí 
que són de collita pròpia, però la ma-
teixa Víctor Català remarca: “Els girs 
i les expressions emprades són rigo-
rosament autèntics i vius. No hi ha cap 
creació arbitrària o capriciosa”.  

Que ningú hi busqui, tanmateix, 
pretensions literàries. En aquest cas, 
no era el seu afany. Tan sols era un di-
vertimento conscient i alhora consci-
enciador. Sabia què tenia entre mans. 

Li dolia la llengua, que veia com un 
preciós patrimoni en perill de desapa-
rició. Però, com remarca Lluís Albert, 
“els esforços esmerçats per Víctor Ca-
talà en aquests adagis seran estèrils si, 
per exemple, quan anem al dentista 
continuem demanant que ens netegi 
el sarro en comptes de dir-li que ens 
netegi el niell; si les senyores quan van 
a tenyir-se els cabells a blens continu-
en dient-ne metxes, o fan règim per re-

duir els mitxelins en comptes dels sac-
sons...” I així un llarg etcètera. 

A l’edició pòstuma de Quincalla, 
apareguda el 2005 en ocasió del 
centenari de Solitud i que ara recu-
perem, els adagis i el vocabulari són 
comentats per Joaquim Armengol. 
Sense les seves anotacions molts 
lectors anirien perduts. Ho compro-
vareu amb aquest enfilall, a la me-
va manera, dels mots salvats per 
Víctor Català: “Hi ha tabalots que 
no darien un xavo per la verbagàlia 
ni d’un taujà ni d’un manifesser. Ells 
s’ho perden: fer-la petar amb qui si-
gui, leri-leri, és el millor suca-mulla, 
una murfa lingüística no apta per a 
fellons ni talosos”. Apa, espero que 
aquest gotim us tregui la galvana.✒

A CATERINA ALBERT LI 
DOLIA LA LLENGUA, UN 
PATRIMONI PRECIÓS 
QUE VEIA EN PERILL 
DE DESAPARICIÓ

“A Catalunya  
cada dia es  
moren paraules”
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Víctor Català i els límits 
de la correcció retroactiva

Deia Caterina Albert en una 
carta a Narcís Oller del 1904: 
“L’únic que puc dir-li és que 

les paraules que empleo són vives. 
No sé on les he arreplegades, no mo-
vent-me mai de casa i no tinguent 
tracte amb ningú, però jo les he sen-
tides [...]; se m’arraconen distreta-
ment en la memòria [...] i en agafar 
la ploma van sortint i jo sento que són 
de llei”. Víctor Català, com a bona 
modernista, creu que “el poble tot ho 
ha dit i ho ha dit millor que els savis”. 

Però Català, Ruyra o Oller van 
patir les conseqüències d’escriure 
poc abans de la fractura que va su-
posar la codificació fabriana. Massa 
poc abans perquè els seus inèdits 
–el que, de fet, escrivien– tinguessin 
el prestigi d’un clàssic. Van passar, 
doncs, per la dura experiència de 
veure’ls esmenats obeint normes 

que no existien quan els van crear; 
d’haver d’admetre que el futur els 
corregís.  

Els corregís l’ortografia, esclar, 
però també el lèxic, la sintaxi. Com 
diu Víctor Martínez-Gil, en el cas del 
català, costa tant destriar gramàtica 
d’estil –les correccions formals de 
les substancials– que és impossible 
saber si en el pas de l’inèdit a l’èdit no 
estem fent més fàcil la vida al lector 
en detriment de la literatura. 

Una norma que acumula temps i 
prestigi té efectes col·laterals com 

estigmatitzar el que era llengua viva. 
Agafem d’exemple aquest “empleo” 
que ara ens grinyola tant, i constatem, 
amb Coromines, que no va ser fins al 
1910 que la llengua literària va res-
taurar emprar en el sentit d’usar 
partint d’un ús balear. ¿Era “de llei” 
un emplear que també trobem en 
Pla i del qual, al DCVB, hi ha usos 
del 1561? ¿Pot ser alhora un caste-
llanisme i que empleat, com a nom, 
sigui correcte? Què tenia de viu fer 
dir emprar a un pastor empordanès?  

No reivindico emplear i dono per 
bo que es condemni. Ni ens fa falta ni 
pot recuperar la reputació perduda, 
però seria un greu error considerar 
menys genuïna la llengua d’Albert 
pel fet que hi recorri (i recorri a un 
munt de formes avui “no correctes”). 
No sabrem mai si corregint Solitud 
l’hem matat una mica.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

UNA NORMA, AMB EL  
TEMPS I EL PRESTIGI, TÉ 
L’EFECTE COL·LATERAL 
D’ESTIGMATITZAR EL 
QUE ERA LLENGUA VIVA

LA TRAJECTÒRIA DE 
CATALÀ, EN 5 LLIBRES

JORDI NOPCA

Durant les dues últimes dècades 
creatives, Català es va centrar en 
les narracions breus. Destaquen 
Contrallums (Gost, 1930), Vida 
mòlta (Selecta, 1950) i Jubileu 
(Selecta, 1951), que Arola va tor-
nar a les llibreries el 2005. “Tot i 
que no hi evita el seu registre més 
conegut –com en el conte L’Alei-
xeta–, renova de manera impor-
tant els escenaris i explicita més 
que enlloc un sòlid discurs femi-
nista”, defensava l’editorial. 

‘Jubileu’: final de trajecte

x

A partir de Caires vius (Joventut, 
1907), Català va entrar en una 
llarga dècada de silenci, que coin-
cideix amb el domini noucentista. 
Va tornar amb les narracions de 
La mare Balena (Editorial Catala-
na, 1920) i la novel·la per entre-
gues Un film (3.000 metres), que  
publicaria Llibreria Catalònia el 
1926. Club Editor la va reeditar el 
2015 i va aconseguir una gran 
 repercussió a la premsa.

‘Un film’: la difícil segona novel·la

Després d’un altre recull de con-
tes, Ombrívoles (L’Avenç, 1904), 
Català va publicar per entregues a 
la revista Joventut la història de la 
Mila, que s’instal·la en una ermi-
ta amb el seu marit, enmig de la 
muntanya. L’aïllament, en pa-
ral·lel a les converses amb el pas-
tor i l’amenaça de l’Ànima, l’obli-
garan a madurar i descobrir què 
vol. Solitud és una de les grans 
 novel·les modernistes catalanes.

‘Solitud’: modernisme de primera

El debut de Víctor Català va ser el 
llibre de poemes El cant dels me-
sos (L’Avenç, 1901), que va arri-
bar un any abans de l’imprescindi-
ble Drames rurals (L’Avenç, 
1902), dotze narracions marca-
des per la foscor, la truculència i el 
pessimisme de les situacions ex-
posades. Hi ha, entre altres per-
les, captaires apedregats, una 
mula incendiada i un fill petit que 
és un mala ànima i pretén robar al 
seu germà gran.

‘Drames rurals’: narracions fosques

Nascuda el 1869 a l’Escala, Cate-
rina Albert va presentar el seu pri-
mer text als Jocs Florals d’Olot el 
1898. Era el monòleg teatral en 
vers La infanticida, on la protago-
nista s’adreça a l’espectador des 
d’un manicomi per explicar com es 
va quedar embarassada d’un jove 
acomodat i va haver de prendre 
una terrible decisió condicionada 
pel pare. Des de llavors, Albert va 
signar amb pseudònim.

‘La infanticida’: el polèmic debut


