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Cos i 
llenguatge

Ara fa pocs dies, una responsable 
d’anomenada del món del teatre ma-
nifestava en un diari català: “Ens cal 

la comunicació corporal, necessitem el cos. 
Estem saturats d’imatges i la paraula ma-
teixa és molt virtual. La societat actual, la 
democràcia, necessita més tocar-se i per-
cebre els cossos dels altres. Més comunica-
ció corporal i menys paraules”. 

Són manifestacions que esborronen, 
corprenen, sorprenen, espanten, esgarri-
fen, esglaien, astoren i esparveren (amb 
permís dels filòlegs, perquè l’astor, quan té 
por, es queda clavat, i l’esparver s’agita i 
s’esvalota). Es pot comprendre molt bé que 
una defensora del teatre i la dansa demani 
més atenció a les formes que escauen a l’art 
del moviment corporal. Es pot entendre en 
el cas de la dansa, però ja preocupa més que 
ho digui algú que també es dedica a la rea-
lització d’obres de teatre, en què el llen-
guatge hi resulta fonamental i inexcusable. 

Però hi ha més: ¿de quina manera hem 
d’entendre que la democràcia es faria més 
ferma si ens comencéssim a grapejar els 
uns als altres? ¿No ha entès aquesta res-
ponsable de la dramatúrgia que la demo-
cràcia es basa en un diàleg ben construït, 
per arribar plegats a solucions polítiques 
que millorin la vida de tota la ciutadania? 
¿És concebible que la democràcia es pugui 
enfortir a base de relacions corporals, sen-
se paraules? 

Manifestacions així demostren fins a quin 
punt el llenguatge, gràcies al qual som homes 
i dones, i no primats –que tenen, per cert, 
molta comunicació corporal, però no han do-
nat ni un Cervantes ni un Shakespeare–, es-
tà desacreditat. Diu encara: “Estem satu-
rats d’imatges”; però, ¿què és el cos sinó 
una imatge, o un arreplegat de matèria, que 
només adquireix la dignitat que escau a 
l’ésser humà quan es posa a parlar? 

Té raó, en canvi, quan diu que el llen-
guatge s’ha tornat “virtual”. Certament: 
tots els mitjans de comunicació parlats –no 
tant els escrits– són plens de barbaritats, 
trivialitats i mentides. Però justament la 
solució a aquest problema resideix en fer 
més fort i més sa el llenguatge que s’hi em-
pra: tocar-nos a tort i a dret no ens farà més 
demòcrates. Més promiscus, potser sí. 

Tot plegat és un símptoma molt preocu-
pant. Per les imatges, les sensacions, el 
llenguatge dels whatsapps, els tocaments 
corporals i totes aquestes coses, hem obli-
dat que allò més gran que posseeix l’ésser 
humà no és el cos sinó l’ànima; no és la ma-
tèria sinó l’esperit; no és la carn sinó el 
Verb. Un domini més gran del llenguatge, 
per part de tothom, ens faria més aptes per 
a la democràcia i més alliberats de fantas-
magories. Renunciar al llenguatge en nom 
de la sensualitat és el camí perfecte perquè 
els polítics o els amos de les noves tecnolo-
gies facin de nosaltres allò que vulguin o 
allò que volen: éssers callats, submisos, 
ximples.!

La vida interior de 
Víctor Català

Sobre un pseudònim 
“ridícul” i un problema 
“vexat i empipador” 
Per a Gabriel Ferrater, parlar de 
Víctor Català volia dir parlar només 
de Solitud i de Caterina Albert. Com 
si fos autora d’una única obra. I com 
si no signés amb nom masculí: 
“Crec que a aquest pseudònim de 
Víctor Català valdria més que hi re-
nunciéssim tots al més de pressa 
possible, perquè és un pseudònim 
ridícul i, a darrera hora, ha de cedir”, 
va dir el poeta i crític en una de les 
conferències que va fer a la Univer-
sitat de Barcelona a mitjans dels sei-
xanta i que ara s’han publicat de for-
ma íntegra en un volum la mar de 
sucós: Curs de literatura catalana 
contemporània (Empúries, edició 
de Jordi Cornudella). “Fatalment, 
no ha de quedar ningú d’aquí a cin-
quanta anys que digui Víctor Català 
quan vulgui dir Caterina Albert”, in-
sistia Ferrater. Cinquanta-dos anys 
després d’aquesta profecia, el pseu-
dònim de Víctor Català fins i tot ha 
fet de cap de cartell d’un espectacle 
musical a la Sala Apolo, centrat en 
textos de l’escriptora. 

Dit això, Ferrater tenia una capa-
citat admirable per opinar amb 
prou encert i sense pèls a la llengua 
sobre un munt de qüestions. Pel que 
fa a Solitud, creia que és un d’aquells 
llibres que plantegen “un dels pro-
blemes més vexats i més empipa-
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dors de la crítica literària”. El se-
güent: “És un llibre que té una inter-
pretació, crec, absolutament única, 
coherent i inatacable, però que 
planteja aquest problema vexat i 
empipador, que és: ¿fins a quin punt 
Caterina Albert tenia consciència 
d’aquesta interpretació i de tot el 
que havia posat dins la novel·la?”. 

L’escriptora i les 
imatges simbòliques 
de la novel·la 
 
Gabriel Ferrater sabia que la discus-
sió sobre si un autor ha posat real-
ment dins la seva obra tot el que hi 
trobem fa de mal plantejar d’una 
manera racional, perquè equival a 
plantejar-se, per exemple, fins a 
quin punt els parlants d’una llengua 
en coneixen la gramàtica. D’una 
banda, “el sentit que té un llibre, si 
hi és, només hi pot ser perquè real-
ment l’autor l’hi hagi posat”. Aquí 
l’autor de Les dones i els dies apel·la-
va a la pròpia experiència: “Sempre 
he vist que cap dels lectors, dels 
meus amics, de la gent que ha co-
mentat amb mi els meus poemes, no 
hi havia vist mai ni de bon tros tot 
allò que jo hi havia posat”. 

En el cas de Víctor Català, però, 
que Solitud sigui el relat d’una al·lu-
cinació eròtica porta els crítics a 
preguntar-se si ella en tenia consci-
ència; i si es resisteixen a creure 
que, en efecte, l’autora manegava a 

voluntat el joc simbòlic de la no-
vel·la és sobretot per una raó exteri-
or: per “la mena de persona que era 
Caterina Albert”. 

Es pot viure amb tota 
la intensitat del món 
sense sortir de casa 
 
L’escriptora de l’Escala va passar la 
infància i joventut del tot reclosa 
(tenia dinou anys quan va veure el 
mar per primera vegada, i vivia a to-
car de la platja) i la reclusió va ser 
una constant al llarg de la seva vida. 

“Tenim una tendència a creure 
–explicava Ferrater– que una per-
sona que ha viscut així no pot haver 
desenvolupat una lucidesa i una ca-
pacitat crítica suficient per ser ca-
paç de crear un complex de símbols 
psicoanalítics realment coherents. 
Ara: això és una fal·làcia”. 

Perquè defugir el món social i 
concentrar-se en un mateix pot te-
nir mala fama de portes enfora, pe-
rò no està escrit enlloc que la intros-
pecció sigui menys fructífera des del 
punt de vista de la cultura imagina-
tiva. Ras i curt: es pot viure inten-
sament sense sortir de casa. Gabri-
el Ferrater recordava que, quan Jo-
sep Maria de Sagarra va dir o va in-
sinuar que Carles Riba no havia 
viscut, Riba va replicar: “I ara! ¿Què 
es pensa aquest ximplet? ¿Que es 
pensa que ha viscut més perquè s’ha 
passat la vida fent el cul de cafè?”.!
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Gabriel Ferrater creia que ‘Solitud’ convidava a plantejar-se si 
l’autora era conscient de tot el que hi havia abocat


