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Premi de retrat literari Rafel Cornellà dels premis Recull de Blanes

Caterina Albert, darrere
la careta de Víctor Català

Q
uan Caterina Al-
bert tenia quaran-
ta-cinc anys, la pin-
tora Lluïsa Vidal
va fer-li un retrat.
Corria l’any 1914,

any de la proclamació de la
Mancomunitat de Catalunya, i
Caterina Albert hi esgrimia
uns ulls grossos, de mirada
fosca, arquejats per celles grui-
xudes i negres, i cabells de tons
grisosos, una mica rebels, ar-
rissats i recollits. Si bé el gest
de la retratada és reposat, la
boca entreoberta descobreix
una certa impaciència, com si
en qualsevol moment gosés
canviar de posició.

El talent pictòric de Lluïsa
Vidal va saber plasmar la se-
nyora discreta que era Cate-
rina Albert, i, en el mateix re-
trat, mitjançant els ulls in-
tensos i la boca impacient, va
saber fer emergir la força i la
vehemència continguda de
Víctor Català. Si bé Lluïsa
Vidal tenia experiència com
a retratista, pintar Caterina
Albert i, al mateix temps, Víc-
tor Català, segur que no va
ser una tasca fàcil. I és que la
mateixa Caterina Albert va
construir, acuradament, la
imatge que volia transmetre,
i va repetir, fins al cansa-
ment, que no entenia l’aten-
ció que despertava la seva
persona quan ella només es-
crivia per afició. I ho va haver
de repetir tant perquè qual-
sevol pàgina signada per Víc-
tor Català ho desmenteix.

Caterina Albert i Paradís, nas-
cuda a l’Escala l’11 de setem-
bre del 1869, va revisitar la
seva infància durant la ma-
duresa, mentre escrivia pro-
ses poètiques que recolliria
en el llibre Mosaic. Impressi-
ons literàries sobre temes do-
mèstics (1946). Aquests són
els únics textos signats per
Víctor Català que deixen una
escletxa per on podem conèi-
xer una mica com es veia a si
mateixa Caterina Albert. Hi
recorda la nena inquieta i es-

pel seu compte, i va perfecci-
onar aquestes llengües amb
les traduccions i els viatges.
De ben petita, la pintura i
l’escriptura van ser els seus
entreteniments preferits. Si
bé va afirmar que ja havia es-
crit algun drama rural en
l’adolescència, la jove Cateri-
na Albert es passava moltes
estones pintant, tant autore-
trats com escenes de la quo-
tidianitat familiar, igual que
Lluïsa Vidal. Va poder gaudir
de classes particulars de pin-
tura i d’escultura, i la sensi-
bilitat pictòrica tenyeix la
seva obra literària, tal com
ho mostren la plasticitat cro-
màtica de les descripcions
del paisatge i la tria dels títols
dels seus textos. Aquest inte-
rès també es manifesta en la
seva altra passió, l’arqueolo-
gia, en el dibuix acurat i pre-
cís de les troballes que realit-
zava als camps d’Empúries.

Va començar la carrera
d’escriptora als vint-i-nou
anys, quan va guanyar dos
premis als Jocs Florals d’Olot
de l’any 1898, i hi va partici-
par amb el seu nom real, que
és tan literari: Caterina Al-
bert i Paradís. En aquesta

època, realitzava també algu-
nes temptatives poètiques
amb el pseudònim de Virgili
Alacseal (anagrama de l’Es-
cala) a l’Almanac de l’Esque-
lla de la Torratxa. Ara bé, Ca-
terina Albert va viure amb un
gran sofriment la recepció del
monòleg guanyador als Jocs
Florals d’Olot, La infanticida,
quan alguns membres del
jurat van considerar que la te-
màtica i el llenguatge eren
massa escandalosos, sobretot
perquè provenien d’una
ploma femenina (d’una noia
soltera d’una família benes-
tant de l’Escala). No va repre-
sentar-se ni publicar-se, i l’au-
tora, escarmentada, no va
anar a recollir aquest premi
ni cap altre. Mai més va tor-
nar a utilitzar el nom real per
signar les seves creacions.

Quan dos anys més tard va pu-
blicar el primer llibre de ver-
sos, El cant dels mesos, va ser
el nom del protagonista de la
novel·la que estava escrivint,
Càlzer d’amargor, qui va sig-
nar l’obra i va inaugurar el
pseudònim: Víctor Català.
Aquest personatge també pu-
blicaria el mateix any els 4
monòlegs en vers, batejant la
carrera literària de l’escripto-
ra amb dos gèneres que aban-
donaria, pràcticament, el
1902, davant l’èxit aclapara-
dor dels Drames rurals. L’any
següent, els dos capítols que
tenia escrits de la novel·la que
protagonitzava Víctor Català
van guanyar, amb el títol de
Marines, els Jocs Florals de
Barcelona. Víctor Català era
un escriptor prolífic i apreci-
at: l’any 1904 publica el
volum Ombrívoles i inicia la
publicació en fascicles de la
novel·la Solitud a la revista
Joventut.

Dels trenta als quaranta
anys, Caterina Albert troba-
va moltes estones per anar a
escriure frenèticament a la
seva cambra pròpia, que ella
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pavilada que va ser, i com va
aprendre ben aviat a trans-
gredir moltes coses que s’es-
peraven d’ella per raó del seu
sexe. Tenia la consciència
d’haver crescut en un matri-
arcat i dispensava una autèn-
tica veneració per la mare i
l’àvia. Del pare, Lluís Albert i
Paradeda, advocat i diputat
republicà, en va heretar el ca-
talanisme. De la mare, Dolors
Paradís i Farrés, en va apren-

dre la sensibilitat artística.
De l’àvia, Caterina Farrés i
Sureda, el gust per la llengua
viva, per les històries inten-
ses de la pagesia i l’interès pel
folklore.

Caterina Albert tenia un
ventall d’interessos eclèctics
que provenien d’una forma-
ció bàsicament autodidacta,
ja que no va rebre cap tipus
d’educació superior. Va
aprendre el francès i l’italià PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT

Caterina Albert
anomenava
la seva cambra
“mon niu” o “ma
cambra blanca”
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anomenava “mon niu” o “ma
cambra blanca”. L’any 1905,
coincidint amb l’aparició de la
novel·la Solitud en forma de
llibre i del recull de poemes
Llibre blanc, policromi i tríp-
tic, va escriure unes proses
que reivindicaven la necessi-
tat d’un espai íntim per es-
criure, vint-i-quatre anys
abans que el famós assaig de
Virginia Woolf. Quan llegim la
seva abundosa correspon-
dència (amb els prohoms lite-
raris de l’època, amb altres es-
criptores o amb els seus edi-
tors) veiem que Caterina
Albert feia equilibris per
robar temps per escriure a
allò que es considerava que
eren les obligacions de la filla
gran i soltera d’una família de
propietaris rurals: tenir cura
de la mare malalta, atendre
les visites i supervisar l’admi-
nistració de les finques. A
més, des dels quinze anys i
fins a la Guerra Civil va fer es-
tades a Barcelona, una ciutat
que, a principis de segle, vivia
de cara a Europa. Podem ima-
ginar fàcilment l’estímul cul-
tural i creatiu que això va re-
presentar per a una persona
tan interessada per tot com
era Caterina Albert. Va ser
una espectadora assídua de
teatre, de les òperes del Liceu
i del primer cinema que es va
poder veure a Catalunya;
també va veure de prop el
món socioliterari del moment
i va estar al corrent de les no-
vetats literàries. Tot plegat
demostra que tenia un espe-
rit molt més cosmopolita del
que va voler fer creure als
seus entrevistadors i biògrafs.

Darrere d’aquests èxits profes-
sionals de Víctor Català, Ca-
terina Albert no deixava d’ex-
clamar, amb modèstia i timi-
desa, que era una escriptora
aficionada. Reservar-se la ca-
tegoria d’amateur li va per-
metre aconseguir dues coses:
en primer lloc, discrepar de
les coordenades estètiques
del moment, quan, a partir
del 1906, el ruralisme es va
començar a considerar pas-
sat de moda; i, en segon lloc,
poder escriure allò que ella
volia escriure: si només era
vista com una aficionada, no
representava cap amenaça
per a cap poder socioliterari i
podia escriure allò que volia
escriure amb total llibertat.
Ara bé, aquesta condició
d’amateur és totalment cons-
truïda: si la literatura només
hagués estat per a ella un pas-
satemps, no llegiríem en la
seva correspondència l’angoi-
xa que li produïa no tenir
temps per escriure o per
poder complir els encàrrecs
que li feien; ni tampoc no
hauria escrit uns pròlegs com
els que va signar Víctor Cata-
là per encapçalar la seva obra
narrativa, uns pròlegs on és
palesa la consciència que
tenia de la seva estètica. Víc-
tor Català és la careta (com
l’anomenava ella mateixa)
mitjançant la qual Caterina
Albert defensa les seves opci-
ons literàries, tot utilitzant

l’estratègia de la captatio be-
nevolentiae, cosa que li per-
metia escriure com volia es-
criure sense declarar cap en-
frontament obert.

En efecte, els pròlegs bri-
llants amb què Víctor Català
encapçala les seves obres li
permeten introduir una obra
literària sòlida i diversa, he-
terogènia i personalíssima,
darrere la qual Caterina Al-
bert construïa una actitud
pública de dona reservada i
innocent, com si la cosa no
fes amb ella. Així, després de
Solitud, quan Víctor Català
publica, l’any 1907, el volum
Caires vius, un pròleg con-

tundent embolcalla de dis-
creció la narració Carnestol-
tes, una història meravello-
sament escrita sobre l’amor
lesbià d’una marquesa i la
seva criada, la Glòria.

L’heterogeneïtat de la seva obra
es fa encara més palesa quan
comença a publicar 3.000
metres a la revista Catalana
entre el 7 d’abril del 1918 i el
setembre del 1921. L’any
1926 l’Editorial Catalana va
publicar-la sencera amb un
lleuger canvi de títol, Un film
(3.000 metres). Aquesta és,
sens dubte, la seva proposta
narrativa més arriscada: Víc-
tor Català hi va voler escriure
una pel·lícula, sense deixar de
continuar publicant llibres de
narracions: La Mare-Balena
(1920), Marines (1928) i
Contrallums (1930).

Quan acaba la Guerra
Civil, Caterina Albert té se-
tanta anys. Amb gran intel·li-
gència i vitalitat, la flama de
la creació continua viva, mal-
grat les circumstàncies pe-
noses que viu el país: Retablo
(1944, en castellà), Vida
mòlta (1949) i Jubileu
(1951). En total, Víctor Ca-
talà va signar vuitanta-una
narracions, amb els mateixos
temes i interessos, més con-
densades les dels primers
anys i més psicologistes les
darreres; totes dignes de la
seva genialitat.

Llegint el conjunt de l’obra
de Caterina Albert, tenim la
seguretat que va poder mate-
rialitzar els seus ideals crea-
tius. No pas en va, Víctor Ca-
talà va defensar sempre que la
subjecció a un corrent estètic
frena l’impuls creador, i que la
creació està emparentada
amb la rebel·lió i enemistada
amb les etiquetes. La seva iro-
nia li va fer qüestionar, fins i
tot, la recepció crítica que va
tenir la seva mateixa obra,
com ara la canonització de
Solitud. Les seves pàgines
destil·len un apassionament
per l’escriptura que trobem
tant en la creació d’uns perso-
natges intensos com en una
prosa vívida i una creació lin-
güística efervescent.

A partir dels setanta-sis anys,
Caterina Albert decideix no
sortir de casa i rep les visites
prostrada en un llit, acompa-
nyada d’una escenografia que
no podem deixar de conside-
rar teatral: la blancor dels
llençols, els coixins inclinats
i el tinter i la ploma. La cons-
trucció acurada de la seva
imatge pública no es podia
perdre aquest darrer cop
efectista final. Va morir el 27
de gener del 1966, després
d’haver viscut noranta-set
anys, cinquanta dels quals de-
dicats a la carrera literària.

Potser la boca entreoberta
del retrat que Lluïsa Vidal va
fer de Caterina Albert és el
principi d’una rialla forta i so-
nora. Darrere de la careta de
Víctor Català, Caterina Al-
bert riu. Riu d’haver aconse-
guit escriure allò que volia es-
criure, i riu de no haver mos-
trat res més que allò que
volia mostrar.
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A partir dels
76 anys, Albert
decideix no sortir
de casa i rep
les visites al llit

Caterina Albert en
una imatge del 1926.

A baix, pàgina
manuscrita de la

novel·la ‘Solitud’.
INSTITUT CATALÀ DE LA DONA
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