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No puc saber per 
experiència per-
sonal com devia 
ser la Barcelona 
de la immediata 
p o s t g u e r r a .  
Aquells tenebro-

sos anys quaranta, plens de grisor i de 
misèria. Amb mig país exiliat o es-
ventrat, aniquilat a efectes pràctics. 
Obligat a sobreviure “amb el corat-
ge de les herbetes que creixen entre 
l’empedrat de la gran ciutat”. Però 
puc llegir els contes de la Víctor Ca-
talà i viure-la com si fos avui, ensu-
mar l’olor de les nafres purulentes i 
tastar-ne el gust de derrota. I apren-
dre que la guerra, i el que ve després, 
no és dolenta per a tothom: també és 
un moment d’oportunitats per a po-
capenes i aprofitats que es deixen 
caure del costat de la victòria. Com 
l’especulador Sebastià Gironella de 
Sonata moderna, un conte que con-
densa la por i la manca de sentit de 
la Guerra Civil i és alhora un retrat 
implacable de la vulgaritat dels nou-
rics que germinen després gràcies a 
l’estraperlo. És un conte que, com si 
s’hi clavés una ganivetada, es mig-
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PERFIL parteix amb l’aparició llampegant 
d’una figura digna d’història de ter-
ror: una vella de pell apergaminada, 
ulls de bèstia nocturna i dits com ur-
pes que, al capdavall, es revelarà com 
l’únic ésser pur, inadaptat i inconfor-
mista, que sent “innata repugnància” 
cap a unes normes socials (amb el 
matrimoni al capdavant) i una hipo-
cresia que coarten i limiten les per-
sonalitats excèntriques i fortes, com 
la de molts personatges que tresquen 
per aquests contes refulgents i ne-
gríssims, i com la de la seva autora, 
la Víctor Català.  

Dos reculls plens de revelacions 
Aquesta geganta de la literatura havia 
nascut el 1873 al poble de l’Escala 
amb un altre nom, Caterina Albert, 
però se’l va haver de transvestir per 
ser acceptada i valorada per una soci-
etat literària curulla d’homes de ment 
petita i gustos gallinacis. Massa mo-
derna per al moment i el racó de món 
on havia anat a raure, va trobar en 
l’escriptura el refugi i l’eina d’atac 
contra una societat uniformitzado-
ra que no accepta fàcilment qui en 
destaca i la qüestiona. Va debutar i es-
candalitzar amb un monòleg, La in-
fanticida, que amb el títol ja ho diu tot, 
va escriure “drames rurals” i els va co-
ronar amb Solitud, i després encara va 
venir Un film (3000 metres), una no-
vel·la vibrant sobre els baixos fons 
barcelonins que sembla inscrita en 
cel·luloide. Però va haver d’aguantar 
el menyspreu de puristes diversos 
que li criticaven la llengua no fabria-
na i el to, massa “populatxer”. Llavors 
va decidir emmudir durant 25 anys, 
segurament per passar comptes més 
endavant. I, de sobte, després d’una 
guerra, que ella anomena “una espar-
veradora aclarida”, va sentir com li 
renaixien les forces i va deixar anar 

aquests dos volums de contes ara 
agrupats, Jubileu i Vida mòlta, el pri-
mer més urbà i el segon centrat en la 
vida al camp, tots dos plens de mo-
ments de revelació literària que gla-
cen la sang. Cinc-centes pàgines de li-
teratura viva, ferotge i esquerpa que 
planta cara i pinta paisatges i caràc-
ters amb una paleta de colors tan vius 
que enlluernen. No sabem quan ha-
via sigut l’última vegada que havíem 
llegit unes històries tan plenes de mi-
sèria, severitat, crueltat, despit i amor 
per la llibertat.  

I quantes provisions lingüísti-
ques va deixar per als escriptors del 
futur, quin festí! Qualsevol lector 
que s’hi aventuri notarà que és da-
munt d’una veta d’or negre que es-
purneja sense parar. Hi podrà reco-
llir franquets, rat-bufs, llorigons, 
gratonells i patellides, i en podrà 
treure expressions tan cruels i diver-
tides com “amb un sotabarba com 
una botifarra travessera” i tan preci-
oses com “un clap de mongetes tar-
danes s’enaspraven fantasiosament 
antenes amunt”. Una llengua així és 
munició per sempre. Com tots els 
festins, però, cal racionar-los: no és 
recomanable llegir tots els contes 
d’una sola tirada, perquè són d’una 
fúria que tomba d’esquena. Estan 
habitats per dones malcasades, o es-
tan construïts sobre la mirada d’ad-
vertència d’una sogra bòrnia. Aca-
ben rematats amb una processó per 
Gran de Gràcia amb una cama de ce-
ra a les mans o són històries de fan-
tasmes, pur Edgar Allan Poe. Sovint 
tenen finals cruents però lògics, com 
el del Fideuet i el d’en Roig. I són 
plens de moments i de personatges 
que només una escriptora de la mà-
xima categoria pot esculpir davant 
nostre de manera que se’ns arrapin 
a l’ànima per sempre.!
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“La poesia és una 
via paral·lela a la 
raó. És un art i 
l’home fa art per-
què la raó no li 
basta per enten-
dre el món. L’art 

no està en contra de la raó, sinó que 
és un camí complementari”. Aques-
ta sentència del polígraf Antoni Vi-
dal Ferrando dona compte del sentit 
que té per a ell l’escriptura poètica. 
I en aquest nou recull hi batega for-
tament aquesta “via paral·lela”. 
“Nosaltres just érem rics de silen-
cis”, ens diu, i sí, és una riquesa que 
es desboca en dolls com qualls de 
matèria verbal densa, en esplet de 
metàfora, imatge i símbol acaramu-
llats, arrencat tot de l’inconscient 
per donar-se a la pàgina, a la gola, i a 

Mans del temps que escriuen amb ferro
la imaginació que s’hi senti captiva-
da. Vidal Ferrando té aquesta capa-
citat de canviar de registre i crear 
mons de llenguatge paral·lels. Si en la 
prosa brilla per la ductilitat narrati-
va i el fulgor lèxic, en la poesia es 
mostra aspre i sembla que treballi a 
força de conjurs i alquímies sàvia-
ment disposades. Si fins i tot hi sen-
tim flaires d’Èsquil: “Quin 
vendaval / de cossos a 
mercè dels oracles”!  

Ens estremeix amb 
el poder visionari de 
santanyiner que, de-
liberadament o no, 
recorda Blai Bonet, o 
Bernat Vidal i Tomàs, 
o fins Antònia Vicens: 
“A mesura que creixem 
feim créixer els nostres 

I com taques d’homenatge aparei-
xen anomenats fars estimats: Mon-
tale, Mansfield, Ritsos, Conrad, Pa-
vese, Montaigne, Borges, Rilke i 
Ginsberg (mal sigui amb la tipogra-
fia de potes de mosca de la col·lec-
ció). Déu n’hi do! Ah, “i la mort (que) 
du rímel i mostra les cuixes”! “Me-
mòria de vida i cultura”, n’ha dit Mi-
quel Cardell, de la seva poesia. I Pe-
re Ballart: “Un vers verbalment 
sumptuós”. I és cert que hi ha un po-
der de síntesi i assimilació de tot un 
saber literari: “Però ara els meus ulls 
filtren / aquesta llum picada d’ocell” 
o bé “El silenci és verd com un vent 
àcid, / bull dins les meves possibili-
tats / i anuncia magnituds indefini-
bles”. Ignasi Aragay ho va clavar: 
“Vidal Ferrando és memòria col·lec-
tiva i clara humanitat.”!
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monstres. Feim créixer els muri-
cecs que fan el niu dins els llibres sa-
cres”. És una escriptura de fulgors, 
de llampegades, d’autoritat (“Les 
textures de tungstè i cendre de cada 
dolor”, o bé “El sol té antulls i majes-
tàtic / marca el territori”). I el poe-
ta té manies d’orfebre, l’“aiguamoll” 

serà “aiguamort”, el “brandar” 
serà “brandir”, etc. I “la llu-

na, un ull de peix”: es-
plèndid! Però és un 

llibre elegíac, ple de 
dolor, dur i consi-
rós, amb un subtext 
moral que fa estre-
mir. Només un 

mestre de l’escrip-
tura pot dir: “Quan 

l’aigua és cuiro i creix 
/ fins als pals dels llaüts”. 


