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L’espinari

Vaig conèixer Caterina Albert d’una ma-
nera francament fugissera: un nebot 
del senyor Boi Rahola, propietari del 

mas que havia venut als meus avis, al terme de 
Castelló d’Empúries, em va acompanyar cap a 
la primeria dels anys 1960 a una festa que se 
celebrava a l’Escala. Potser era la festa major, 
potser una altra, a l’entrada del bon temps, 
amb sardanes i discursos cautelosos. De lluny, 
a la plaça de la Vila, aquest Rahola em va dir: 
“Aquella és la Víctor Català”. Jo ja estava assa-
bentat que era l’autora de Solitud, obra que, 
amb els anys, he arribat a considerar la més 
gran novel·la catalana dels temps moderns i 
contemporanis. Ara ja crec, sense exagerar 
gaire, que és la nostra Jane Austen, amb la di-
ferència que l’escriptora anglesa va tenir des-
cendència literària, i la nostra novel·lista, per 
desgràcia, no. Cap altra novel·la catalana no ha 
tingut aquesta força expressiva i rampelluda, 
amb elements de novel·la gòtica i d’altres de 
novel·la sentimental i pastoral. 

No la vaig veure mai més, en part perquè va 
morir l’any 1966, ja molt vella, i en part per-
què només rebia a casa seva –la casa “de dalt”, 
al llavors anomenat carrer Major–, i sempre 
al llit, enmig d’un parament molt pulcre, prò-
piament i dignament decimonònic. 

Més tard vaig fer coneixença de Lluís Al-
bert, nebot i fillol de Caterina, a qui visito de 
tard en tard a la seva casa del passeig que 
porta el seu nom, sempre a l’Escala: és una 
propietat que conté un sector-museu, que es 

pot visitar a hores 
convingudes, i un al-
tre sector on viu el 
musicòleg Albert, 
amb la seva dona. En 
una d’aquestes visi-
tes, el nebot de Víctor 
Català em va ense-
nyar un moble que 
contenia una enorme 
sèrie de patracols. 
“¿Què hi aquí, senyor 
Albert?”, jo que vaig 
preguntar. I aquest 

home, que ja comença a ser tan gran com ho 
va arribar a ser la seva tieta, em va dir, amb 
molta prudència, que en part eren manus-
crits de l’escriptora i en part una correspon-
dència que volia mantenir en secret. Qualse-
vol investigador d’aquells que guanyen fama 
per haver publicat els inèdits d’una glòria 
nacional –inèdits que imagino personals i 
compromesos–, s’hauria cobert de glòria. 

Però no van ser els patracols allò que més 
em va interessar de la casa dita Clos del Pas-
tor: al jardí d’aquella casa oberta al mar, 
construïda per l’amiga de Català Antònia 
Bartomeu i Baró per facilitar el descans de 
l’autora els mesos d’estiu i fruir de la seva 
companyia, hi ha una rèplica en bronze, de 
Josep Llimona, de L’espinari, aquella famo-
sa escultura hel·lenística en què un minyó es 
treu una espina del peu esquerre, que repen-
ja en la cama dreta. Em vaig quedar tan ad-
mirat per aquella estàtua que en tinc una rè-
plica petita, de metall, al meu despatx: cada 
vegada que la miro reto un homenatge a qui 
considero una de les més grans escriptores 
que ha donat Catalunya.✒
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Les bèsties de la tieta 
Caterina 
 

Una “mula de mal 
ferrar” que rebia 
visites des del llit 
Pompeu Fabra la descrivia com 
“una mula de mal ferrar”. Era tan 
bonhomiosa com ferruca, i es nega-
va a acceptar unes normes fabrianes 
que no li feien el pes. El lema vital de 
Caterina Albert i Paradís era “dei-
xeu-me fer i jo deixaré fer”: ella no 
es ficava mai amb ningú i hauria vol-
gut que ningú es fiqués amb ella. 
Potser per això en sabem poques co-
ses, de la vida personal de l’escripto-
ra. Sort que a l’Escala n’hi ha que la 
recorden de primera mà i que s’hi 
refereixen com “la tieta Caterina”: 
és el cas del seu nebot i fillol, el mú-
sic Lluís Albert i Rivas, que va 
aprendre a tocar el piano al pis bar-
celoní del carrer València que tenia 
llogat la padrina; i els fills d’en Llu-
ís. Uns nebots-néts que ja van co-
nèixer la tieta enllitada: arran d’una 
lesió lleu, Caterina Albert es va ins-
tal·lar al llit de la seva casa escalen-
ca per sempre. Hi va fer vida durant 
anys. No estava malalta, però rebia 
les visites sense llevar-se. Això sí: 
cada dia anava al lavabo a rentar-se 
i sortia a fer una volta pel jardí. 

Era una dona indòmita, anava 
per lliure. Li agradaven molt  els jar-
dins salvatges. De la mateixa mane-
ra que es resistia a encotillar la llen-
gua, tampoc era partidària de la fei-
na dels jardiners. Sostenia que s’ha-
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via de deixar créixer la natura sense 
intervenir-hi. Que les males herbes 
no s’havien pas d’arrencar. “Tot són 
plantes”, deia. 

Les parets parlaven i 
els animals s’hi 
trobaven com a casa  
 
S’estimava molt els animals. En par-
lava des del respecte i l’afecte, i en 
tenia uns quants d’acollits. Que tro-
bava un gavià mal ferit? Ella el cura-
va i l’alimentava tan bé que l’ocell 
ja no es movia d’aquella casa, on 
també s’hostatjaven a pensió com-
pleta un mussol i dues garses. Per 
més fred que fes, la porta que dona-
va al jardí estava tothora entreober-
ta, perquè les bèsties poguessin en-
trar i sortir de casa com si en tin-
guessin les claus. Els veïns de da-
vant tenien gallines: si els en sortia 
una de boja, la gallina tocada de l’ala 
s’incorporava al jardí animat de la 
tieta Caterina. 

A la finca de l’Escala hi van aca-
bar vivint la tieta Caterina i la seva 
germana Amèlia, que havia quedat 
vídua. També hi havia la Magdale-
na, la minyona, una noia de Que-
ralbs que va arribar a casa de Cate-
rina Albert sense saber llegir i a qui 
l’escriptora va ensenyar de lletra 
fins al punt que la Magdalena es va 
acostumar a fer versos per celebrar 
els esdeveniments familiars. Però la 
minyona es treia mèrits: deia que les 

parets de la casa li parlaven i que ella 
es limitava a escoltar i transcriure. 

La llibreta, el tinter, 
les barricades, 
l’arquèologa i la flauta 
 
A la cambra de Caterina Albert es 
muntaven tertúlies de tota mena. 
Tenia una llibreta a tocar del capçal: 
a mitja conversa la veies sucant una 
ploma al tinter i prenent notes. Als 
vespres la família sencera es reunia 
a casa de la tieta. Els nebots-néts en 
veien sortir Aurora Bertana, Balta-
sar Porcel i tants d’altres. Amb els 
parents desapareixia la Víctor Cata-
là: amb ells no parlava mai de litera-
tura, ni encara menys dels seus lli-
bres. Preferia recordar les barrica-
des del carrer Major el dia del bateig 
del seu germà, en plena carlinada. 
També repassava anècdotes sobre 
bèsties. Una vegada es va entristir 
tant en veure com arrabassaven a 
una euga la cria acabada de parir, 
que va escriure: “Només l’home és 
capaç de fer una cosa tan animal”. 

O els parlava, emocionada, de les 
ruïnes d’Empúries. Ella mateixa 
s’havia dedicat a fer excavacions 
amb precisió d’arqueòloga. Un dia 
va trobar una tomba i va agafar-ne 
una flauta de joguina sense preveu-
re que se li desfaria a les mans. Anys 
després, si pensava en la flauteta 
que havia fet malbé sense voler, en-
cara se li entelaven els ulls.✒
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“Quan se n’anaven les visites erudites, s’havia acabat l’erudició”, 
expliquen els familiars escalencs de l’autora de ‘Solitud’


