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Com a la faula, les 
aparences enga-
nyen. La crítica (i 
quan diem crítica 
volem dir, natu-
ralment, la críti-
ca canònica his-

tòrica) havia decidit que la poesia 
de Caterina Albert i Paradís era una 
antigalla. Per sort, en la història de 
la literatura de tant en tant hi ha po-
etes de flaire fina que detecten co-
ses que havien quedat a la cambra 
de les rampoines. Enric Casasses 
n’és un, d’aquests, i no és la prime-
ra vegada. Ja va iniciar-se, per 
exemple, amb reedicions (per a 
molts, descobriment) d’escriptors 
modernistes com Eduard Girbal 
Jaume (del qual encara en podrem 
aprofitar més coses, ja ho veureu…) 
i amb altres troballes que ens rea-
firmen en la convicció que la histò-
ria de les literatures (així, en plural) 
l’escriuen, sobretot, els rellegidors, 
els qui en tornar a mirar què hi ha 
comencen a trobar coses que ens 
són alimentoses (per a l’esperit, 
s’entén). Només es tracta de des-
brossar senders, netejar la farama-
lla vuitcentista i veure què en que-
da. I en la poesia de Víctor Català hi 
queda força cosa. Perquè era es-
criptora de raça.  

La terribilitat de Català 
L’oïda fina fa que els versos li llis-
quin, i la potència de la imaginació 
hi posa la resta. Estem malacostu-
mats amb la perfecció de Verda-
guer, i sembla que no suportem in-
flors romanticoides ni expansions 
sentimentals fora d’hora. Cert que 
la terribilitat de Català sol deixar el 
lector garratibat (“la part fosca de 
l’ànima humana”, en diu Casasses), 
però sovint els prejudicis lingüístics 
i formals fan que el públic actual 
se’n desavesi. Però com pot ser que 

L’oca de la 
senyora Víctor

un amant de les lletres no es com-
mogui davant de versos com 
aquests: “perquè és sord lo cor de 
l’hom / pel dolor que no du un nom”, 
i no ens podem estar de dir, amb 
ella: “Quins frisaments de vida ex-
quisida!”, i evocar aquella “volior 
d’ésser”!  

En realitat, allò que hom admira 
en una escriptora és la capacitat 
proteica de formulació expressiva 
portada a l’infinit, bategant subs-
tanciosa, per degustar-hi el verna-
cle escalenc, i, en definitiva, lo bell 
catalanesc que desplega per despat-
xar-se bé amb diverses coses: la so-
cietat del seu temps, la mala lluna (i 
la bona) i el seu desig. Per dir-ho 
vulgarment, Català no es moca amb 
mitja màniga (guaiteu els poemes 
de relació de Policromi). I s’atre-
veix, si cal, a encaixonar gràfica-
ment la mètrica: “Bé va arrelar la 
gelosia / de la Marques’ i ‘l Gene-
ral!” L’oca blanca és, efectivament, 
com es diu en el pròleg, digna suc-
cessora del Cigne francès. I li retor-
çarem, àdhuc, el coll amb ganes. Ca-
sasses ho clava: “Art de màxim ni-
vell: veritats”.!
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