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El primer conte 
del llibre De què 
parlem quan par-
lem de l’amor 
(1981) de 
Raymond Carver 
consisteix en una 

descripció d’una venda de mobles i 
trastos de les que es fan als Estats 
Units abans d’una mudança. Tot 
allò que era part de la vida íntima 
d’una família es troba escampat im-
púdicament davant la casa. Exposa-
da a plena llum del sol, la vida ja no 
té secrets. Tots aquells objectes 
marcats per l’ús quotidià, únics i in-
substituïbles, s’han convertit en 
mera mercaderia, mancats de tot 
valor emocional, de tota pertinença. 

Els contes de Víctor Català reu-
nits per Lluïsa Julià a l’antologia 
panoràmica De foc i de sang (Club 
Editor, 2017) també produeixen la 
sensació d’una casa esventrada. La 

L’esperit lliure  
i insubmís  
de Víctor Català

DESPRÉS DE 
RECUPERAR 
‘UN FILM (3.000 
METRES)’, CLUB 
EDITOR APOSTA 
ARA PER UNA 
ANTOLOGIA DE 
CONTES DE VÍCTOR 
CATALÀ (1869-1966), 
AUTORA DE 
NOVEL·LES COM 
‘SOLITUD’ I DE 
RECULLS DE 
NARRACIONS COM 
‘DRAMES RURALS’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL frontera entre el món exterior i la 
vida íntima es desdibuixa fins al 
punt que podem parlar del relat 
com d’una cinta de Moebius. La 
narrativa forma una única superfí-
cie corba, infinita. Es fa impossible 
imposar cap separació, cap com-
partimentació. Tot és u, tot és si-
multàniament ara i abans, aquí i 
allà, dins i fora.  

Caterina Albert va escriure amb 
un tal ímpetu creatiu que és impos-
sible traçar cap separació clara dins 
la seva pròpia creació. Hi ha una 
evolució entre La infanticida del 
1898 i Després de l’amor del 1948, 
evidentment, però la sensació és la 
d’una cinta infinita on tot hi està 
contingut i connectat.  

Una enorme seguretat narrativa 
La llengua, gràcies a la cura de l’edi-
ció de Blanca Llum Vidal, que ha 
apostat per preservar la rebel·lia de 
l’autora, batega durant el procés 
creatiu de més de cinquanta anys 
amb un ritme propi, molt peculiar. 
Un dels encerts d’aquesta edició és 
l’atreviment de mostrar la increïble 
coherència d’un pensament basat 
en l’esperit lliure i la insubmissió 
manifesta. El més admirable de la 
seva narrativa és la seguretat, gaire-
bé vehemència, amb la qual Albert 
afronta la construcció de cada relat. 
S’entreté amb minúcies sense cap 
pressa, però alhora crea les pauses 
basades en majestuoses absències 
del més rellevant, però també el 
més evident. Pot estendre’s durant 
pàgines per atrapar el matís d’una 
emoció i llavors resoldre la trama 
–un casament, una mort, un desen-
llaç irrevocable– en dues frases ca-
suals. L’autora es fia dels seus lec-
tors, sap que connectaran els detalls 
en un dibuix coherent.  

El llibre tracta el procés de l’en-
velliment del propi cos, la cerca de 
la llibertat incondicional o les infà-
mies que queden amagades en alco-
ves inaccessibles. No falta tampoc la 
reflexió sobre l’ofici de narrador, 
tan semblant de nou a Carver. El 
pastisser de De què parlem..., que 
cura la desesperació última amb els 
seus croissants, i la nora, que en una 
casa forana pasta el pa mentre pen-
sa i rememora, són ben bé la matei-
xa metàfora de com, sota els àgils 
dits, la primera matèria es conver-
teix en aliment per a l’ànima. 

Víctor Català crea un present in-
eludible per forçar-nos a pensar a 
partir d’una anàlisi precisa de les re-
lacions humanes. El mirall de la se-
va escriptura no reflecteix simple-
ment el que veu, sinó que converteix 
la narració en l’estranya paradoxa 
d’una cinta sense fi. L’autora va 
aconseguir crear un univers inqui-
etant, asimètric amb la realitat. Els 
seus relats s’assemblen a les indeci-
sions i indefinicions d’una vida qual-
sevol, però la literatura és un objec-
te quiral, dirien els matemàtics, no 
pot ser superposada a la seva imatge 
especular. És a partir d’aquesta im-
possibilitat de solapament entre el 
que és narrat i el que és viscut que 
s’obre la visió poètica. Encara que la 
vida sigui breu i insignificant, im-
possible de retenir, la poesia permet 
veure’ns des de lluny. La vida con-
vertida en un univers tancat, repeti-
tiu, autosuficient, permet almenys 
intuir l’eternitat, allò que ens con-
necta a tots en un únic destí, el de ser 
abans que res humans, sotmesos a 
les mateixes lleis biològiques i al de-
sig de poder impregnar amb la bon-
dat i innocència relacions enverina-
des amb enveges, desconfiança i per-
judicis inculcats.✒
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La relació de la li-
teratura francesa 
amb l’exotisme 
em recorda molt 
aquella cançó de 
Rocío Jurado que 
diu: “Se nos rom-

pió el amor de tanto usarlo”. Sembla 
que l’atracció francesa cap al que és 
exòtic i remot no s’esgoti mai, i l’úl-
tim exemple d’aquest amor és el 
premi Goncourt de l’any passat, 
atorgat a una novel·la de Mathias 
Enard sobre orientalisme. Per això 
no ens ha d’estranyar gens que el 
2014 la novel·la Bany de lluna (Qua-
derns Crema, 2017), de l’autora hai-
tiana Yanick Lahens (Port-au-Prin-
ce, 1953), fos premiada amb el Fe-
mina, un guardó molt prestigiós a 
França que es va crear el 1904 en 

El vici de l’exotisme
contraposició al Goncourt, que no-
més consagrava homes. Yanick La-
hens es dedica a l’escriptura i al des-
envolupament social i cultural 
d’Haití. Gràcies a la seva feina a la 
universitat i al ministeri de Cultura, 
és una de les figures culturals més 
importants de l’illa. La seva obra gi-
ra entorn de la història i la societat 
d’Haití, un país colpejat per la po-
bresa, les migracions massi-
ves, les dictadures i l’al-
ternança inestable en-
tre governs militars i 
democràtics. 

A Bany de lluna, La-
hens fa servir una to-
nalitat oral que dona 
un aire de faula ances-
tral a la història. En un 
poblet rural prop del mar, 

homes i les dones”. Però aquest to de 
faula fa que la prosa confiï massa en 
el simbolisme i perdi claredat per al 
lector. Lahens es deixa anar en l’ex-
hibició retòrica –el llibre és ple 
d’evocacions i de descripcions mís-
tiques– i la trama en pateix les con-
seqüències; massa sovint la història 
se’ns escapa entre filigranes. Tot i 
que la novel·la és un bon retrat d’un 
lloc on, com diu la protagonista, “la 
vida té dues àncores als peus”, La-
hens ha creat un artefacte on hi ha 
excés d’orfebreria i manca de potèn-
cia narrativa. A Quaderns Crema 
han volgut repetir l’èxit d’Els pesca-
dors, una novel·la que a partir de la 
història d’una família explicava la 
història de Nigèria –boníssima, val la 
pena–, però aquesta vegada l’experi-
ment no ha sortit tan bé.✒
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estretament lligat a una religió ple-
na de simbolismes i rituals, ens ex-
plica una tragèdia familiar que és al-
hora una metàfora de tot un poble. A 
partir de la història de les dones 
d’una família anem seguint la histò-
ria social de l’illa al llarg del segle XX: 
la contraposició entre adinerats i pa-
gesos, la supervivència en la misèria, 

el paper salvífic de la religió, la vi-
olència contra les dones i la 

brutalitat salvatge de la 
guerra. Tota la novel·la, 

escrita amb una prosa 
treballada i bonica, 
dona molta impor-
tància a la mística de 
la natura: “En aques-

ta història, caldrà te-
nir en compte el vent, la 

sal, l’aigua, i no només els 
EFE


