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Caterina Albert, àlies Víctor Català

I D È N T I C S O V A R I S

Dels llegats de Caterina
Albert i de Mercè Rodoreda

M A R I A A B E L L À

L’
any passat, en les
segones jornades
que se celebraren
entorn de la figu-
ra de Caterina Al-

bert (Víctor Català), Maria
Mercè Roca afirmava, tot refe-
rint-se al llegat documental de
la finada, que li resultava pa-
radoxal que en un temps en
què el que sobra és la infor-
mació, s’haguessin d’anar
descobrint certs papers amb
comptagotes, “tot envoltat
d’un misteri que ja no és d’a-
quest temps”. Era aquesta una
crítica directa a la gestió del
sardanista i sardanòleg Lluís
Albert, nebot de Caterina, el
qual personalment desenvo-
lupa totes les tasques que
normalment gestionen equips
humans dins les fundacions.
És a dir: arxiver, telefonista,
secretari, guia, gestió de con-
sultes, ciccerone..., i un inaca-
bable reguitzell d’especialitats
que es multipliquen i alternen
en la unicitat d’Un únic.

EXCÉS DE FEINA
Aquest excés de responsabili-
tats que ell no sembla voler
delegar, adduint que les fun-
dacions impossibiliten l’accés
a la informació, quan no es
passen anys sense classificar la
documentació; aquest excés
de feina de Lluís Albert, deia, a
més d’un estrès presumible,

comporta que “el mis-
teri que no és d’aquest
món”, en paraules de
Maria Mercè Roca,
continuï planant so-
bre la figura de Cate-
rina Albert i, qui sap,
si sobre alguna obra
inèdita. I com que els
estudiosos de la lite-
ratura catalana no són
paranormals, difícil-
ment poden definir
espectres, encara que
ho intenten, així que
acaben fent afirmaci-
ons tan jocoses i in-
sostenibles com el les-
bianisme de l’autora
de Solitud i Un film, 3000
metres; punt sexual
que ens aclareix i des-
menteix un descen-
dent d’escalencs per
branca materna, l’En-
ric Casasses en el seu
últim llibre Que dor-
mim?, en què, entre
d’altres temes, parla
de Caterina Albert,
d’allò que se sabia i
que no sortia del poble.

De tots els arguments que
Lluís Albert esgrimeix, sempre
convençut que la seva actua-
ció és la millor per a l’obra de
la seva tieta, l’argument de les
fundacions pot ser que sigui el
més sostenible, per no dir l’ú-
nic sostenible. El llegat dels

autors depèn sempre del tes-
tament de la finada o finat, i
també dels familiars que en
queden a la custòdia.

Mercè Rodoreda, per posar
un cas, declarà hereu únic
l’Institut d’Estudis Catalans,
organisme que avui en dia
gestiona la fundació que porta

el seu nom. Aquesta fundació,
que es declara “no pública”
està regida per un patronat i
dotada d’una comissió tècnica
o patronat electiu, format per
Joaquim Molas, Jordi Sarsane-
das, Joan Triadú i Maria Mercè
Boronat.

Les finalitats de la funda-
ció són bàsicament concedir

ajuts, beques o pre-
mis, constituir una
biblioteca i custodiar
els documents, en
definitiva vetllar per
l’estudi i la difusió de
l’obra de la Rodoreda.
En aquest últim punt
les intencions co-
mencen a fer aigües, i
més quan l’accés als
documents està tan
absolutament custo-
diat, que sembla gai-
rebé inaccessible; tal-
ment com si es trac-
tés d’uns papers se-
crets d’alguna secta
masònica (la rosa-co-
lor-carn Kruz?), que
per tal de poder-hi
arribar, l’estudiós
hagués de dur a ter-
me tota una sèrie de
ritus iniciàtics (en-
tengueu: cartes, tele-
fonades, correus
electrònics, xerrades
personals...), capaços
de desanimar els més
esforçats.

Tenint en compte
que es tracta d’un camp que
no ofereix a l’iniciat altre
guardó que un treball mal
pagat i encara menys valorat
pel conjunt de la societat, una
pot pensar quants d’esforços
deuen quedar pel camí, perse-
guint aquest misteri que ja no és
d’aquest temps...

E L Q U I O S C

El Neolític

P E P O T A M A R I T

Quaderns d’arquitectura
i urbanisme. Número, 235.

Col·legi d’Arquitectes de

Catalunya. Barcelona,
novembre, 2002.

S
egon número de
Quaderns, revista bi-
lingüe (català i fran-
cès), sota el títol Ciu-
tat usada i en el qual

es desenvolupen reflexions
sobre l’alteració provocada
per l’ús efectiu de l’espai que
qüestionen la noció de límit.
Jordi Borja, en l’article La ciutat
del desig, es planteja si la ciutat
metropolitana pot ser ciutat.
Altres dels articles i reportat-
ges que podem llegir són: La-
gos, a càrrec de Rem Koolhaas;
Fins a la línia de l’aigua, a càrrec
de Stephan Berg; Entre rius, a
càrrec d’Ivan Bercedo i Jorge
Mestre; Colomars. Sukkah, a càr-
rec de Francisca Benítez; 2 o 3
choses que je sais d’elle, a càrrec de
Jean-Luc Godard; ‘Realismes’ i
“Escola de Barcelona” en la cultura
arquitectònica catalana dels anys
seixanta, a càrrec d’Antonio
Pizza, i, entre d’altres, La cons-
trucció pública, a càrrec de Ben
van Berkel i Caroline Bos.

L’Avenç. Número 274.
L’Avenç SL

Barcelona, novembre, 2002.

E
l dossier central d’a-
quest mes es titula El
Neolític. La primera re-
volució al Mediterrani, i
compta amb els arti-

cles A la recerca del Neolític en el
Pròxim Orient, a càrrec de J. An-
fruns, W. Cruells, J.M. Faura,
M. Molist i M. Saña; Explicar els
orígens de l’agricultura, a càrrec
de J.M. Vicent García; Emergèn-
cia de les societats pageses al Prò-
xim Orient, a càrrec de M. Molist
Montañà; La domesticació dels
animals, a càrrec de M. Saña; i
De la recol·lecció a l’agricultura.
Una evolució decisiva en les socie-
tats prehistòriques, de R. Buxó.

Gershon Baskin, fundador i
codirector del Centre de Re-
cerca i Informació Palesti-
no-Israelià, ens diu en l’article
que publica L’Avenç: “Obli-
guem els palestins a rendir-se
i acabar la guerra”.

També hi trobarem les sec-
cions habituals de novetats
editorials, l’agenda i el tercer
número del quadern Barcelo-
na-Història.

A R A C O M A R A

Volem pa amb oli,
pa amb oli volem!

C A R L E S H A C M O R

L’
escriptor, crític
d’art, historiador,
assessor gastròno-
mic i professor de
gastronomia a la

Universitat Autònoma de Bar-
celona Jaume Fàbrega, ha pu-
blicat (Edicions Cossetània) el
llibre Pa amb tomàquet, que és
ben bé el llibre del pa amb to-
màquet, és a dir, el millor lli-
bre del món sobre el pa amb
tomàquet.

Ultra un seguit de reflexions
–amanides amb molta de co-
neixença– sobre el pa amb to-
màquet i sobre el pa amb oli
(que és l’antecedent del pa
amb tomàquet), hi trobem més
de cent receptes, Les receptes més
senzilles i saboroses de la Mediter-
rània, com afirma el subtítol
del llibre.

D’aquestes joies a l’abast
de tothom, n’hi ha sobre el
pa amb oli (posem per cas, pa
amb oli i prou, pa amb oli i
sucre, pa amb oli i vi, etc.) i
sobre el pa amb tomàquet: el
bàsic –amb sal i oli i prou–,
amb all, amb arengada i ra-
ïm, amb xocolata, amb her-
bes del bosc a l’estil de mos-
sèn Cinto, amb trencadís ve-
getal a l’estil de Gaudí, amb
truita de julivert a l’estil de
Dalí, etc.

A més a més, hi ha receptes
sense tomàquet, com la del pa
amb tel de llet, pa amb so-
brassada i mel, pa sucat amb
figues, torrada amb allioli,
torraeta de Castelló, amanida
de ruca amb crostons de pa,
pan banhat o pa amb tomà-
quet provençal, etc. I entre les
quatre receptes magistrals que
clouen el llibre, n’hi ha una de
postmoderna, la de la coca pe-
tita d’alvocat amb tomàquet i
anxoves Ferran Adrià.

I val a dir que, segons m’in-
forma el poeta Lluís Calvo,
Ferran Adrià –cuiner del res-
taurant El Bulli, de la cala
Montgó, a Roses– és l’autor
d’una truita desconstruïda a la
manera de Jacques Derrida,
amb tots els elements aïllats.

Jaume Fàbrega comença el
seu llibre amb dades interes-
santíssimes al voltant de l’ori-
gen del pa amb tomàquet (que

és una hortalissa arribada d’A-
mèrica), i ens assabenta que la
primera referència escrita so-
bre el pa amb tomàquet és del
1884 i de Pompeu Gener, en
Peius. Aquest, segons Néstor
Luján, a París va escriure –se-
gurament en un moment d’e-
xaltació catalanesca– que “el
pa amb oli amanit amb toma-
ca, e bon profit, / s’ha fet moda
[...] / e fins la gran Sara Bern-
hardt / s’ha fet la llesca”.

LA SEVA CAPITAL
Més endavant, Fàbrega ens fa
avinent que Santa Coloma de
Farners és la capital del món
del pa amb tomàquet i que
l’any passat s’hi va iniciar la
celebració anual de la Fira del
Pa amb Tomàquet. I a Barcelo-
na, a l’Hotel Barcelona Sants,
ja fa quatre anys que se celebra
l’Olimpíada Internacional del
Pa amb Tomàquet, amb la

participació heterodoxa i sor-
neguera d’Oriol Bohigas, in-
ventor del pa amb tomàquet
amb cacaolat.

I hi llegim que el gauchiste
divin Leopoldo Pomés va es-
criure i publicar, el 1985, el
llibre Teoria i pràctica del pa amb
tomàquet; i que Tomàs Graves
–fill de l’escriptor Robert Gra-
ves– ha publicat el llibre Volem
pa amb oli, amb apreciacions
subtilment intel·ligents sobre
el pa amb tomàtiga ortodox.

Fàbrega ha tingut el detall
d’endreçar cadascuna de les
receptes a un conegut seu. Per
exemple, la coca amb tomà-
quet i anxoves de l’Escala, la
dedica a Quim Monzó; la llesca
amb moixama i tomàquet, a
Ferran Torrent; i el pa amb to-
màquet i llom, a Josep M. Ter-
ricabras.

En fi, el llibre de l’altíssim
erudit Jaume Fàbrega és de
cuina, de biblioteca i de tau-
leta de nit. I contribueix a un
tall epistemològic en l’estudi
de la cultura –tan estesa i
popular a Catalunya, a les
Illes i al País Valencià– del pa
amb tomàquet, del seu pare,
que és el pa amb oli, i de l’avi,
que és el pa sucat amb oli, o
sigui, la llesca xopada a la
gerra d’oli verge.


