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“Ens hem abs-
tingut de formu-
lar opinions crí-
tiques per a les
quals no ens con-
siderem capaci-
tats”,aclareixamb

una sinceritat colpidora Lluís Al-
bert i Rivas, editor d’aquest volum
de textos “pràcticament descone-
guts” de la seva tia Caterina Albert.
El llibre no té el rigor d’una edició
crítica, però sí que té tot l’encant
d’un bagul oblidat a les golfes.
Obrir-lo és com capbussar-se en un
món ben familiar, pròxim, però ple
d’estris i eines que ja ningú sap fer
servir...

Víctor Català es va imposar amb
el seu “raciocini impropi d’un cerve-
llet tan tendre”, com es diu en un
passatge del llibre. Abans de fer qua-
ranta anys, Albert havia escrit Dra-
mes rurals (1902) i Solitud (1905) i
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PERFIL amb això va posar un dels pilars de la
literatura catalana moderna. Però
¿quina mena de continuïtat ha tin-
gut el camí emprès per ella? ¿Pedra
de tartera i Les veus del Pamano –les
grans triomfadores del Frankfurt
2007– són la prolongació del tortu-
ós viarany que havia emprès la Mi-
la cap a l’ermita de Sant Ponç? El ca-
mí està molt embrossat i la hipòte-
si resulta difícil de sostenir.

¿Els seus escrits, però, encara ens
poden emocionar? ¿Poden encendre
aquella espurna d’alegria que provo-
ca la lucidesa intel·lectual? I tant,
aquestaéslatroballamésbonicadela
Biografia insòlita. Els contes sobre la
infantesa no aconsegueixen obrir
aquellesvoranctraumàticqueRodo-
reda va verbalitzar gràcies a una ni-
na oblidada a sol i serena –sempre
n’hihadosques’estimenil’altre,com
una titella, eternament exclòs–. A
Albert les nines de cartró li serveixen
per adonar-se d’ella mateixa: “Tinc
nítidament present la meva imatge
en el mirall”, diu. Aquesta pregunta
constant –des d’on miro?, què puc
copsar?, qui sóc jo?– mai desapareix i
evita que cap narració es convertei-
xi en mer costumisme.

L’altra descoberta, encara més
important, és la ràbia d’una criatu-
ra que s’adona que la joguina té “una
desproporció manifesta”. Els en-
ganys i desenganys –la Desil·lusió
en majúscula– són el tema principal
de la seva prosa. Albert és capaç
d’adonar-se que l’envolta un món
artificiós i inversemblant i mesura
el preu d’aquesta ceguesa. El seu ull
de pintora –és meravellós llegir
l’alegria amb la qual rep la primera
capsa d’aquarel·les– ho enregistra
tot, la carnissera del poble és una
tramposa, però alhora no s’oblida
d’apuntar que tenia la pell “d’un
blanc apagat i monocrom, de cera
verge”.

Víctor Català és una baula entre el
món d’abans i aquest d’ara, una fron-
tissa, una possibilitat d’entendre
què s’ha perdut i què s’ha conservat.
Com que la selecció de textos de Bi-
ografia no ha passat pel sedàs “d’es-
tudiosos avalats per títols universi-
taris”, l’espectre d’estils i gèneres és
amplíssim. Hi ha coses que cauen
pel seu propi pes: la poesia, vestida
encara amb la incòmoda faixa de la
mètrica, resulta erma. Però la pro-
sa no ha perdut gens de la seva mà-
gia. Caterina Albert pinta un quadre
rere l’altre vist des de fora, constru-
eix trops, figures, paràboles d’un
món que a ella tampoc ja no li per-
tany del tot. El dia de la sega va al
camp per contemplar la bellesa.

Aquests dies, a la Fundació Mi-
ró hi ha l’exposició de Joaquim Go-
mis, una exposició reveladora per
comprendre que no tot es pot cop-
sar instantàniament. Els fotoscops
de Gomis descomponen l’eucalip-
tus en un seguit d’imatges: l’escor-
ça, el brancam, les fulles. Per arribar
a fer una imatge, com pot ser la foto-
grafia d’espardenyes de cànem del
seu llibre Artesania (1968), cal una
sòlida tradició. Calen no només
l’artesà capaç de confeccionar el
calçat i el pagès que el portaria, si-
nó també l’artista conscient del que
captura l’objectiu. I en aquest pro-
cés lent no és irrellevant que Al-
bert, ja de ben petita, s’hagués ado-
nat que el pare li havia regalat una
nina lletja, de proporcions ofensi-
vament irreals.

El món perdut que Víctor Cata-
là fotografia no és el resultat d’una
mirada mecànica. L’autora no re-
trata el que veu, sinó que reflexio-
na constantment sobre el que fa. I
en aquest punt trobem la seva màxi-
ma modernitat, vigent i imprescin-
dible encara avui. La lliçó dels vells
mestres mai no es fa obsoleta.✒
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EL SECRET DE...

Fago, l’últim llibre de Carles
Porta, publicat per La Cam-
pana, és un relat del pati-

ment de la família Mainar a par-
tir de la detenció l’any 2007 de
Santiago Mainar com a assassí de
Miguel Grima, l’alcalde del petit
municipi aragonès de Fago. El lli-
bre recull el periple legal i humà de
la germana del Santiago, la Mari-
sa, per demostrar que el seu germà
és innocent. El llibre se centra en
el punt de vista dels Mainar, i Por-
ta ha consolidat una amistat amb
ells. Això, per exemple, li va per-
metre ser l’únic convidat a la bo-

da, al marge dels familiars, que es
va oficiar a Alcanyís entre Santia-
go Mainar –representat per la se-
va germana perquè ell compleix
condemna a la presó càntabra d’El
Dueso– i Amàlia C.

Pregunto a Carles Porta quines
novetats ha aportat a la història la
publicació de Fago. No s’ho pensa
gens i m’envia dos correus de la
Marisa i la carta que li ha fet arri-
bar un company de presó de Mai-
nar. D’ençà que va ingressar a El
Dueso, el juny del 2011, Mainar no
vol veure ningú, tampoc l’Amàlia.
Aquest pres, conscient que Mainar

és un tipus especial reclòs en si ma-
teix, demana a Carles Porta que
transmeti a la família que el San-
tiago està bé. La carta està escrita
a mà, amb una lletra preciosa; es
nota que qui l’escriu és una perso-
na cultivada. L’inici de la carta diu
molt de l’autor i de Mainar: “Le es-
cribo estas letras una vez leído ‘Fa-
go’, que se encuentra justo a mi de-
recha de una mesa de oficina de la
biblioteca de El Dueso, frente a mí y
a no más de 4 metros está Santiago
en su esquina preferida”.

El pres assegura que el contin-
gut de la carta és prou sensible

per fer-la arribar a Porta per “via
extraoficial”. També hi explica
que voldria que el Santi s’ocupés
dels horts que tenen al centre i
on cultiven per a una ONG el ca-
rico montañés, una mongeta au-
tòctona. El pres insisteix en les
fortes conviccions morals de
Mainar, tal com Porta ja retrata
en el llibre. Diu que Mainar “si-
gue en sus trece intentando solu-
cionar el mundo” i anuncia a Por-
ta que el protagonista de Fago es-
tà escrivint un llibre de títol Ser
ciudadano per exposar les seves
idees.✒
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