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Al llarg de la seva 
quasi centenària 
vida, Víctor Cata-
là va publicar set 
llibres de contes: 
Drames rurals 
(1902), Ombrívo-

les (1904), Caires vius (1907), La ma-
re Balena (1920), Contrallums 
(1930), Vida mòlta (1950) i Jubileu 
(1951). Per la seva representativitat 
–és considerat un dels estendards del 
Modernisme– i per la seva rellevàn-
cia històrica dins l’evolució de la lite-
ratura catalana, el títol més destacat 
és Drames rurals. Està format per 
dotze narracions que, llevat d’una, 
transcorren en escenaris del món de 
la ruralia, i que estan protagonitzats 

Entre la terra i la sang

per personatges molt primaris, els 
quals viuen atrapats per les dinàmi-
ques més elementals –els instints, les 
passions viscerals, els impulsos– de 
la seva humanitat primitiva. 

La de “ruralisme” és una etique-
ta que encara avui pot fer enrere un 
cert tipus de lector infectat de mo-
dernors, però no crec que valgui la 
pena esmerçar gaire esforços a des-
muntar prejudicis sense fonament 
i més vells que l’anar a peu. Princi-
palment, Víctor Català va escriure 
sobre la realitat en què vivia i que mi-
llor coneixia. En altres paraules, va 
fer el mateix que la majoria de grans 
escriptors de la història. Oi que no 
dubtaríem a tractar d’imbècil a qui 
es negués a llegir Faulkner perquè el 

l’estol de captaires que surt a Idil·li 
xorc: “Pellofes humanes espremu-
des [...], malmirades pels fills gasius, 
escarnides pel proïsme indiferent, 
arrambades per tothom fora de dret, 
com brossa inútil de la vida”. Dedi-
quem uns segons a recuperar l’alè. 

Una prosa vibrant, rica i llotosa 
A partir d’arguments senzills, que es 
desenvolupen linealment i que cul-
minen en cops d’efecte d’una violèn-
cia despietada, Víctor Català conta les 
històries d’uns homes i unes dones 
sovint marginals i quasi bestialitzats, 
que es relacionen conflictivament, 
que no s’han emancipat de l’entorn 
natural en què habiten i que estan 
condemnats a acabar esclafats per al-
gun tipus de fatalitat. La inclemència 
amb què l’autora resol el destí dels 
seus personatges més indefensos –la 
vella víctima d’una embòlia, els cap-
taires escarnits i apedregats– de ve-
gades resulta efectista i melodramà-
tica, però això no li treu gens de força.  

Al Prec, entre irònic i programà-
tic, amb què s’obre el volum de Dra-
mes rurals, l’autora avisa que el llibre 
no està fet perquè el llegeixi cap “da-
misel·la ciutadana”, sinó que va des-
tinat “a altres mans més coratjoses 
i per a gustos més rúfols”. Encara fa 
curt, tenint en compte l’inacabable 
enfilall de violències –maltracta-
ments, assassinats, insults i humili-
acions– que satura la majoria dels 
relats. La prosa amb què estan es-
crits, d’una sonoritat rotunda i d’una 
agressivitat plàstica molt pronunci-
ada, expressa a la perfecció la natu-
ralesa feréstega del món que s’hi re-
trata i dels personatges que el po-
blen. És una prosa vibrant i rica i 
també llotosa, que desprèn aquella 
espessa vitalitat turbulenta dels bas-
sals bruts i plens de vida. 

Més enllà d’etiquetes i preferènci-
es personals, és evident que, en els 
seus millors relats –El Met de les Con-
ques, Parricidi o El calvari d’en Mitus, 
quasi un precedent de l’existencialis-
me–, Víctor Català demostra ser una 
autora de gran categoria.✒

“És cert: el món 
de la literatura de 
Víctor Català no 
és un món preci-
sament almiva-
rat, versallesc i 
d’aigua de roses. 

No. El món de la literatura de Víctor 
Català (i en això radica la clau 
d’aquesta obra) és simplement... el 
món de l’Escala”: amb aquestes pa-
raules Mercè Rodoreda es referia, 
en una famosa entrevista que li va 
fer Baltasar Porcel el 1966, als refe-
rents amb què Víctor Català o Cate-
rina Albert, que és el mateix, havia 
construït Solitud: només havia pu-
jat un cop a l’ermita de Santa Cate-
rina, al Montgrí, i amb allò n’havia 
tingut prou per construir la munta-
nya més poderosa de tota la narra-
tiva catalana del segle XX. No era 
gaire habitual que Rodoreda parlés 
de Víctor Català, i menys encara 

L’enganyifa de viure

que la cités com una influència lite-
rària directa, però potser perquè els 
escriptors menteixen sovint quan 
parlen (per pudor o per orgull, que 
hi ha de tot), llegir els contes i les no-
vel·les de Rodoreda buscant-hi tra-
ces de Víctor Català és, a més de 
molt divertit, del tot il·luminador. 

Qui hagi llegit Solitud no pot haver 
oblidat la Mila: la dona que es casa 
amb en Matias i enceta una nova vi-
da a la muntanya, on tindrà cura de 
l’ermita i on coneixerà el millor i el 
pitjor de l’espècie humana, i sobretot 
on es coneixerà a ella mateixa, però 
sense fruita amb almívar ni aigua de 
roses: en cru. A la Mila la decep el ma-
rit i la terroritza l’Ànima, però sobre-
tot la travessa la naturalesa, en fa una 
dona nova i la torna cap a la plana, la 
que al principi de la novel·la havia 
vist del tot buida: “La Mila tingué 
com un esvaïment. La immensa bui-
dor s’obria davant d’ella, a manera 

desfici i no estava bé fins que se 
n’anava”. Són dones que volen estar 
soles, però, quan hi estan, perden el 
món de vista. La jove que va al Rial-
to amb el seu xicot a Tarda al cinema, 
diu: “Els dies que jo estic molt deses-
perada, com que ningú no ho sap, és 
pitjor”. Les reaccions després de la 
decepció –provar de tirar endavant 
soles, suïcidar-se, separar-se– són 
més variades en el cas de Rodoreda, 
perquè ha passat mig segle, però la 
sensació d’enganyifa és la mateixa 
que sentia la Mila: “La mar, encara 
com un gran caire d’eina d’acer ferit 
pel sol, llampegava allà al lluny. La 
dona, apartant-ne la mirada amb un 
despit rancorós, pensà: –No hi ha res 
cert, al món... Tot són mentides, fau-
les enganyadores...” La protagonis-
ta d’Abans de morir escriu en un di-
ari: “Tot això que queda enrere no 
existeix: ni la meva casa, ni el meu 
marit. Absolutament res”. L’apre-
nentatge de la renúncia que fa la Mi-
la baixant de la muntanya –“les filtra-
cions de la solitud havien cristal·lit-
zat amargament en son destí”– va en-
trar com una exhalació en el món 
literari de Rodoreda i s’hi va instal·lar 
amb tota comoditat.✒
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d’urna d’un món absent”, i que repre-
senta el món domesticat per la soci-
etat. La protagonista d’un conte de 
Rodoreda, Abans de morir, pensa: 
“La tarda que no vaig anar al cafè vaig 
tenir una sensació de buit al meu vol-
tant. Terrible. M’he acabat de conèi-
xer”. La manera en què la Mila par-
la de com d’insuportable se li fa la vi-
da amb el marit també l’emparenta 
amb altres personatges de Rodoreda. 
Són dones engelosides, decebudes, 
plenes d’una passió no satisfeta, com 
la Mila: “No li quedava per a aquell 
home més que un menyspreu enfe-
restit que en vint-i-quatre hores 
s’enverinà d’una gran violència. Son 
pas, sa mirada, sa veu, fins i tot son 
respir, se li feren tan abominables, 
que sols de sentir-los es trobava fo-
ra de si i en vies de fer qualsevol dis-
barat. Ja en aquest estat, d’una agu-
desa extrema, la vida en comú se li 
tornà intolerable”. 

Tot són mentides 
La protagonista del conte La sang, 
una dona angoixada pel final de la jo-
ventut i per un marit que no li fa prou 
cas, podria ser una altra filla de la Mi-
la: “Així que el veia em venia com un 

troba massa rural? Doncs que no 
se’n parli més. 
       Tot i que, entre la setantena llarga 
de narracions breus que va escriure, 
en trobem també d’ambient urbà 
(L’explosió), de tons humorístics 
(L’amoreta d’en Piu, Un pas de comè-
dia) i, fins i tot, de naturalesa poèti-
ca i classicitzant (Faula serena, Di-
onisos), són els “drames rurals” –so-
bretot els onze que formen el llibre 
homònim– els que han resistit mi-
llor el pas del temps, aquells en què 
l’autora exhibeix d’una manera més 
lliure i contundent la seva potència 
literària. Aquesta potència es fa es-
pecialment palesa en les descripci-
ons, d’una vivor precisa i bategant. 
Un bon exemple és la descripció de 

MENTRE CATALÀ ESCRIVIA ELS SEUS CONTES, 
NONELL PINTAVA LA MARGINALITAT EN 
QUADRES COM ‘DUES GITANES’ (1903). MNAC

La producció contística de Víctor Català arrenca el 1902 amb ‘Drames rurals’ i 
acaba el 1951 amb ‘Jubileu’. Quines en són les constants temàtiques i estilístiques?

Quina ha estat la influència de l’heroïna de ‘Solitud’  
en les narracions de Mercè Rodoreda? 
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