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CULTU A

Tot i que retreta de mena i
pel fet que en una dona
tocava de ser-ho, Caterina
Albert va ser una diligent

professional com a escriptora. No
deixà tanmateix, el dibuix i la pintu-
ra, la seva dedicació primera, més
reflexiva i més tranquil·la; dedicació
que no l’hauria dut a adoptar el
pseudònim combatiu pel qual pre-
tenia que se la confongués amb un
escriptor masculí, enorgullit de ser
qui era i d’on era.

Val a dir que havia començat a do-
nar-se a conèixer sense pseudònim,
presentant-se donant la cara al pú-
blic,ésadir,ambel teatredeLa infan-
ticida i delsMonòlegs. La gent s’esve-
rà. Però així, aquella noia de trenta
anys, tot passant per la poesia una
mica de puntetes, entrà sense con-
templacions a trepitjar fort en la nar-
rativa. Fou el viril contista de Drames
rurals, un clàssic avui, aparegut el
mateix any de la mort de Verdaguer.

De la tardor a la primavera
En aquest esplèndid segon volum
de la seva correspondència (repetei-
xo, professional) amb prop de cinc-
centes cartes, veiem com travessa
impàvida, feta un signe de contra-
dicció vivent, l’espessa fullaraca de
la tardor del modernisme i deixa al
marge l’eternal primavera florida
dels darrers romàntics: la revista Jo-

Víctor Català al peu de la lletra

Caterina Albert o Víctor Català

De tant en tant, cíclicament, apa-
reix una novel·la que, en un mo-

ment donat, et fa fer un salt al cor.
Només de tant en tant, trobes un ar-
gument que fuig del ramat, un perso-
natge que cobra vida, que s’enlaira
com un globus inflable amb energia,
cap amunt, que captiva pels colors de
la seva capçada i pels moviments
suaus, però segurs, que fa tot sol allà
dalt, a uns quants metres de terra.

Són novel·les amb tota una altra
mena de fantasia: la que estimula la
imaginació entre la grisor de la quo-
tidianitat i l’arc iris de la il·lusió de la
vida que encara queda per recórrer.
Novel·les com aquestes malden a
contracorrent entre la literatura per
a joves per obrir una escletxa de re-
alisme enmig del tedi que l’ús i abús
del gènere fantàstic ha escampat
mimèticament pertot arreu.

JuvenilAndreu Sotorra

Una maleta florentina
Florència a la maleta representa

el debut d’Anna Tomàs (Barcelona,
1980). I encara boto d’alegria de no
haver-hi trobat ni mica de la nyonya
que de vegades es respira en altres
novel·les amb personatges joves,
amb esperances adolescents, amb
miratges encara possibles, tot i que,
mirats des de la maduresa adulta,
potser utòpics.

Anna Tomàs fa una novel·la sug-
geridora i atractiva perquè parla
des de l’experiència viscuda, una
experiència que modela, que em-
bolcalla amb una bona dosi de fic-
ció –suposo– i, com si fes un pastís
artesà, la presenta només per a gur-
mets llépols.

Tot passa a Florència. En un Eras-
mus. Aquesta mena de vàlvula d’es-
capament postuniversitari que per-
met als joves fugir de la pressió

adulta per trobar la seva manera de
fer i per tornar a casa on mai més no
veuran ni viuran de la mateixa ma-
nera com hi havien viscut.

Fugint dels tòpics
Laprotagonistade lanovel·laviu, en-
tre Catalunya i Itàlia, una apassiona-
da història d’enamoraments i desen-
amoraments,de lluitasentimental in-
terna i de lluita sentimental amb els
que l’envolten. Pot semblar, dit així,
que és un recull de tòpics i aventure-
tes sobre una escapada als vint anys.
Doncs, no. L’autora no fa un docu-
mental cridaner sobre els excessos
juvenils foradecasasinóques’endin-
sa en les relacions personals que la
seva protagonista fa i desfà al llarg
d’un espai de temps limitat i les con-
verteix en el recurs per passejar sub-
tilment, com si es desplacés per da-

vant d’un teló amb rerefons paisat-
gístic, per l’art de Florència, per car-
rers i places, per racons viscuts, per
costums i hàbits diferents dels que
ellaporta impresosdesdeCatalunya,
per lletres de músiques i citacions li-
teràries que van acompanyant el lec-
tor com una banda sonora.

I,enmigde ladescobertapersonal,
de lesnovesexperiències,de lacalma
llunydecasa,esclata la tempesta lite-
rària,aquell sotracque li calaqualse-
vol lector de novel·la per acabar de
compenetrar-se definitivament amb
lahistòriaquedela ficcióhaanatpas-
santa larealitat finsareinventar-lade
tal manera que, si fossin els crèdits
d’una pel·lícula, acabarien advertint
seriosament l’espectador amb aque-
lla sentència que afirma que qualse-
vol semblançaamblarealitatés, sim-
plement, cosa de l’atzar.❋
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Epistolaris
Joan Triadú

ventut –quina altra podia ser?– se-
guida de La Il·lustració Catalana, pa-
ral·lelament, però, a La Renaixença,
la presenten en societat, o allò que
la meritíssima curadora d’aquest lli-
bre (com ho va ser del primer vo-
lum) Irene Muñoz i Pairet, anomena
“el gran públic”. Articles, narracions
d’una vigoria esbalaïdora i en fulle-
tó una de les novel·les que farien fer
un pas endavant a qualsevol litera-
tura: Solitud.

Potser no calia concretar? Tant se
val.Sobretotperquèaquestvolumde
prop de sis-centes pàgines fa girar
entornde lagranescriptora totunvi-
vaç formigueig de cultura i de pàtria,
de llengua i fe literària que altrament
passarien uns quants anys més sen-
se esment. La xarxa ja hi era alesho-
res i va continuar fins i tot sota terra
quan vam ser batuts, com escrivia
Ribaa l’exili. LlavorsVíctorCatalà iCa-
terina Albert estaven preocupades
totesdues,nofoscasqueaquellaxar-
xa desaparegués en vida d’elles.

Exemple: un dia l’editor li envia
una certa Antologia que li ha sem-
blat de primera. Però al cap d’uns
dies (12 de juny del 1951, carta 417)
escriu a Josep Miracle, de l’editorial:
“¿Sap que, a conseqüència de la crí-
tica del Sr. Triadú, alguns joves han
rellegit els meus pobres esplais i
m’escriuen entusiasmats? És curiós,
en veritat, molt curiós”. A continua-

ció sorgeix l’esperança per al seu ne-
guit i escriu (pàg. 468, 471 i 472): “Si
els joves reaccionen, podrem ben
dir als castellans: ‘Aun hay patria,
Veremundo!’ L’escepticisme, la fre-
dor espiritual de la joventut, és més
que la mort [...]. Que aquesta joven-
tut, enfredorida per mil anòmales

gelabrors, s’interessi per quelcom,
siga lo que siga, i estem salvats”.
Afegeix encara que està molt con-
tenta d’aquestes cartes, no per ella,
sinó per l’impuls que hi ha en el que
diuen. Aquell any, Víctor Català en
complia vuitanta-tres.

Una tasca del tot admirable
Com n’estaria ara de contenta amb
aquest volum segon del seu episto-
lari preparat (com el primer, que
comprenia quatre-centes cartes) per
Irene Muñoz i Pairet, llicenciada en
filologia catalana de la Universitat de
Girona i amb el mestratge de Jordi
Castellanos. Crec que no es pot fer
res més que admirar la tasca que,
amb una infinita voluntat de perfec-
ció, ha dut fins a la fi aquesta jove es-
tudiosa, guanyadora de la Beca d’Hi-
vern Víctor Català i mereixedora de
tantes col·laboracions, gràcies a les
quals, com diu Pep Vila amb justifi-
cat goig al pròleg, s’ha sortit amb es-
creix de tot, com, per exemple, de lo-
calitzar les famílies dels correspon-
sals, en aquest cas amb l’ajuda
d’Albert Manent.

Ambaquest llibretornaalamemò-
ria un món cultural, social i patriòtic
que sovint resta ignorat o almenys
disminuït.A l’Escala iambLluísAlbert
al davant, tenen ara molta més vida i
de més a prop de la Caterina Albert
que honoren i s’estimen.❋


