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gran interès, el volum presenta un problema freqüent en els volums miscel·lanis,
sobretot quan constitueixen la publicació de ponències exposades en encontres
científics: els diferents temes tractats, en ser tan variats, donen una perspectiva de la
importància que té l’argumentació en textos pertanyents a gèneres o estils ben
diferents, però, en canvi, es troben a faltar estudis sobre gèneres textuals on l’argumentació
té una importància òbvia i cabdal, com ara en determinats textos mediàtics, per
exemple, el discurs informatiu o publicitari.
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Com a resultat del projecte d’investigació mereixedor de la III Beca d’Hivern
Víctor Català (2005), el present treball de Juan M. Ribera Llopis, docent de Llengua
i Literatura Catalanes a la Universidad Complutense de Madrid, omple un buit
considerable pel que fa a l’estudi de l’obra de Víctor Català. Des d’una perspectiva
comparatista i de recepció literària, l’autor es recolza en el fons documental conservat
a la Casa Museu de l’Escala i en una ben assimilada xarxa de lectures crítiques amb
l’objectiu d’estudiar, al llarg de seixanta anys de producció literària (amb el parèntesi
forçós de la Guerra Civil), les traduccions castellanes de l’obra de Caterina Albert i
Paradís amb la identificació dels seus traductors i la projecció de l’autora en l’àmbit
cultural i literari hispànic.

Per a dur endavant aquesta empresa, Ribera Llopis juga a tres bandes i empra
com a fonts bàsiques del treball, d’una part, l’epistolari conservat; d’una altra, les
traduccions i autotraduccions existents (sobretot de la narrativa victorcatalanesca)
pendents encara d’estudi; i també la crítica coetània que dedicà pàgines en diferents
publicacions en llengua castellana a l’autora de l’Escala. Aquest triple eix conductor
forneix un recorregut convergent per la trajectòria literària i biogràfica de l’autora amb
l’objectiu d’il·lustrar les relacions culturals castellanocatalanes que ens informen d’un
context adient a la recepció dels escrits de l’autora que s’amagava «al cap i a la fi,
inútilment» sota el pseudònim de Víctor Català.
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El mateix Ribera Llopis, en la «Introducció» del seu estudi, gosa de qualificar
com a «metodològicament vell» o «anacrònic» el treball que presenta en aquest volum;
però, com ell matisa, és ben necessari, perquè encara resten a observar moltes relacions
entre les diferents literatures peninsulars i entre diferents autors de distinta volada.
Com el mateix Ribera Llopis esmenta, «el mapa de les relacions –els intercanvis i les
omissions, els encontres i els desencontres, les coincidències i els contrasts– entre les
literatures de la península ibèrica és el d’una xarxa a mig fer» i bona cosa de
documentació resta encara per revisar al respecte. Amb la voluntat de «comprendre la
comunicació interliterària com a intercanvi profitós», aquest treball ve a assumir un cas
ben important, que fins ara estava mancat d’aquesta mena de plantejament diacrònic.
La present investigació evidencia les vicissituds d’un diàleg cultural que permet
detectar una infraestructura literària que facilita la circulació pluridireccional d’autors
i textos de les diverses literatures peninsulars. Un diàleg centrat en la figura de Víctor
Català i que no deixa de banda, tanmateix, els condicionaments històrics i la
problemàtica intercultural de la concepció literària.

El cos de l’estudi s’estructura en quatre parts. En la primera part del llibre, «Els
límits d’un encontre cultural i els seus protagonistes», l’autor s’esmerça a dibuixar
quines són les fronteres culturals –interlingüístiques, supranacionals– que l’obra de
Caterina Albert creua (i la manera com les creua) per tal de projectar-se més enllà de
la literatura feta en català. Ribera Llopis posa de manifest l’existència d’un espectre
cultural propici al reencontre castellanocatalà, no exempt de problemes i contradiccions.
Part de la correspondència que l’autora de Solitud manté amb figures com José Ignacio
de Urbina així ho confirma. Urbina, per exemple, vol emmarcar l’obra de l’autora des
d’un missatge que, tot i conciliador, peca del regionalisme hispànic més paternalista.
L’escriptora topa, tanmateix, amb personalitats que són més properes a l’esperit
d’entesa catalanòfila que ella promulga i prefereix, i les cartes d’Emilia Pardo Bazán o
les d’Azorín en són una bona mostra. Podem observar, així, com la complicitat entre
autors i pàtries facilita el diàleg cultural i confirma «un viejo convencimiento: el
convencimiento de que sólo la necedad y la ignorancia se interponen y enturbian las
buenas relaciones entre catalanes y no catalanes de España: pues en cuanto tenemos la
suerte de dar con personas verdaderamente inteligentes y cultivadas, la buena armonía,
la franca cordialidad surgen espontáneamente», com escriurà Víctor Català el 1944 tot
dirigint-se a Maximiano García Venero.

Aquesta primera part –així com ho serà també la segona– esdevé d’una polifonia
enriquidora, ja que és precisament a través de les veus pròpies recollides en les epístoles
que Ribera Llopis ha seleccionat que tenim notícia de les relacions de l’autora
empordanesa amb d’altres escriptors de la península, així com dels afers que implica
la difusió literària de la seua obra en l’horitzó literari castellà. Pel que fa a aquests
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contactes amb la intel·lectualitat hispana i hispanista, tanmateix, i com el mateix
Ribera afirma, «la flexibilitat lingüística i cultural de Caterina Albert i Paradís (...) no
la portà a situacions d’incertesa o sospitosament relliscoses amb la llengua i les lletres
nadiues» i sabé refusar amb amabilitat i destresa algunes ofertes editorials que
l’animaven a la redacció directa en castellà i amb les quals no combregava, com el cas
de Concha Espina, aportat en l’estudi, on també se’ns il·lustra –cap al final d’aquest
capítol– sobre els informes censors de postguerra que tracten d’alguns llibres de Víctor
Català i que podem trobar a l’Archivo General de la Administración (Alcalá de
Henares). A tall d’exemple, pretenen ser salvaguardes de la moral algunes observacions
que permeten la publicació de Solitud (1942) com a «novela de original argumento»
i que pot «autorizarse con las tachaduras anotadas», supressions que fan referència al
que es considerava irreverències contra els valors religiosos de la dictadura franquista,
com també ocorrerà amb el relat «En Met de les Conques» de Drames rurals (1947).
Un altre cas ben diferent és l’informe d’Ombrívoles (1948), el qual va acompanyat
d’una anotació tan alliçonadora com aquesta: «Cuentos populares con la moraleja
propia de la gran escritora costumbrista Víctor Català, la Fernán Caballero catalana.
Nada censurable».

En l’extensa segona part d’aquest treball, «Un diàleg epistolar entre lletraferits
còmplices», Ribera Llopis descriu amb més detall l’allau de contingut de l’epistolari
conservat a l’Escala, amb l’objectiu –aconseguit a bastament– de donar compte del
ressò hispànic de les lletres catalanes durant el primer terç del nou-cents a través de la
correspondència que Víctor Català manté amb admiradors, autors i intel·lectuals
peninsulars i transatlàntics, com ara Emilia Pardo Bazán, Concha Espina, Felipe
Cortines y Murube, Matilde Ras, Maximiano García Venero, Blanca de los Ríos, la
traductora María Luz Morales, el català de Madrid José Mª Camprodón, Josep Aixalà,
l’emigrat Domingo Brunet des d’Argentina o Francisco Cantó Blasco, lector coetani
de Solitud des del Centro de Cultura Valenciana. Això ens permet apreciar la incidència
de l’obra de l’autora més enllà de les fronteres catalanes i observar, com a símptoma,
la inutilitat del pseudònim utilitzat davant d’una fama cada vegada major. Així, les
lletres aplegades en aquesta part de l’estudi ens proporcionen en primera persona una
sèrie de dades ben interessants sobre el contacte editorial o institucional de Caterina
Albert; els intercanvis més còmplices de l’autora amb d’altres lletraferits pròxims a la
seua sensibilitat i la seua ideologia literària i vital, fins arribar a una «germanor
misteriosa» a l’hora de tractar qüestions femenines i feministes entre dones o a l’hora
d’intercanviar unes paraules d’afecte (n’hi ha prou amb fer una ullada a alguna de les
missives de Blanca de los Ríos o María Luz Morales); l’autora també s’adreçarà en
llengua catalana a interlocutors no lingüísticament catalans però que, per origen o
predisposició, poden entendre l’idioma, rebent a canvi mostres de sentiment i respecte;
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rebrà també frases i comentaris elogiosos que són producte d’una lectura crítica o, com
a mínim, atenta de la seua obra des d’altres contrades de la pell de brau; s’erigirà en
ocasions com a consellera epistolar o serà considerada una genuïna auctoritas de les
lletres catalanes; i haurà de tractar també qüestions relacionades amb el criteri de les
traduccions en castellà dels seus títols.

És precisament d’això, de les traduccions al castellà de l’obra de Víctor Català,
que tracta el capítol tercer d’aquesta recerca. Juan M. Ribera Llopis parteix del context
de traduccions castellanes prèvies d’autors anteriors, com Jacint Verdaguer, Narcís
Oller, Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol o Raimon Casellas, entre d’altres, per a fer un
catàleg de les traduccions, les autotraduccions i els relats originals en castellà que
publicà l’autora de l’Escala abans i després de l’esclat bèl·lic del 36, classificats segons
l’edició en volums, en publicacions periòdiques i en antologies generals. De més a més,
aquest llistat ve acompanyat de la referència bibliogràfica corresponent a cada cas, la
informació obtinguda sobre el traductor o traductora, la descripció del contingut
–amb observacions sobre pròlegs i notes introductòries– i una garbellada minuciosa de
la documentació epistolar que ens informa sobre cada edició en concret. Així, Ribera
Llopis fa un repàs de la projecció hispànica de Caterina Albert des de Vida trágica.
Colección de cuentos (1907) fins a l’edició a càrrec de A. Caballé de La vida escrita por
las mujeres, III. La pluma como espada. Del Romanticismo al Modernismo (2004), on
s’inclouen La infanticida, Soledad i Cartas, tot passant per l’aclamada Soledad. Novela
catalana (1907), La Enjuta (1910), Dramas Rurales. Novelas breves (1921) i els seus
relats a Renacimiento, La Cataluña. Revista Semanal, Estudio, La Esfera o El Sol, entre
d’altres publicacions en castellà. Observem, d’aquesta manera, que la recepció a les
premses espanyoles es decantava sobretot per la narrativa breu i els contes, que
arribaren a traduir-se gairebé immediatament després de la seua aparició en català.

Després d’un breu preàmbul en què el professor Ribera apunta, des de
l’honestedat investigadora, els articles, ressenyes i comentaris que –a pesar que
s’esmenten en la correspondència de Caterina Albert amb d’altres contemporanis– no
han sigut encara localitzats, el quart capítol del treball se centra en un repàs cronològic
de la crítica literària hispana que ha rajat tinta sobre la producció de Víctor Català.
L’investigador fa un aplec dels comentaris crítics que rep l’obra de l’«aficionada» de
l’Escala des de la ressenya de Drames rurals per part de Ramon Domènec Perés a les
pàgines de La Lectura (1903), el comentari d’Emilia Pardo Bazán des de La Revue
(1903) amb traducció castellana en Helios (1904) o les pàgines que li dediquen Àngel
Guerra i Blanca de los Ríos en La Época i La Lectura, respectivament (ambdós el 1905).
Entre articles, ressenyes i monografies, Ribera Llopis examina fil per randa un
panorama ben ampli de publicacions crítiques que serveixen, de més a més, per a
contemplar com aquesta «projecció hispana» va produir comentaris elogiosos sobre
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l’obra de l’empordanesa també des de l’Havana, Xile i Buenos Aires, on l’autora gaudia
de cert renom.

Juan M. Ribera Llopis restaura de manera rigorosa un mosaic que configura la
imatge d’un intercanvi cultural dins del qual l’obra de Víctor Català té una importància
que ara podem apreciar de manera molt més conscient. Un mosaic que esdevé d’una
utilitat evident si el que volem és acostar-nos de manera documentada a un vessant de
l’obra de Víctor Català fins ara mancat d’un estudi com aquest, un vessant com és la
projecció literària i la consideració crítica que es van fer dels seus textos des d’una
recepció hispana. Ribera Llopis restaura un mosaic tridimensional bastit a partir de la
correspondència conservada, les traduccions analitzades i la crítica literària consultada.
Un treball que l’autor tanca amb unes paraules de cloenda a manera de Post Scriptum
on se’ns fa especial recordatori que la gran aportació del volum són, precisament, els
documents trets a la llum per Ribera, allò que pot aportar una conclusió –sempre
oberta– pel que fa a l’estudi que ací s’ha presentat. Segueix, per últim, un apèndix
documental, amb una breu selecció representativa d’alguns materials esmentats al llarg
de l’obra, com ara la carta de Víctor Català com a adhesió a l’homenatge ofert a Blanca
de los Ríos (1924), la còpia manuscrita per la mateixa autora dels mots sobre la seua
obra i signats per Emilia Pardo Bazán apareguts a La Revue (1903), el díptic de Guía
de ánimas (1921) de Domingo Brunet amb text crític de Víctor Català, l’expedient de
la censura per a la publicació de Retablo (Archivo General de la Administración), el
qüestionari d’Eduardo Martín de la Cámara i de Luis García Rives dirigit a Víctor
Català per a la composició del Catálogo bio-bibliográfico de escritoras españolas de los
siglos XIX y XX, així com la carta de Caterina Albert a Francesc X. Garriga sobre la
traducció castellana de Solitud, entre d’altres documents, que serveixen de colofó a un
estudi que resulta polifònic i, malgrat això, ben articulat (i que no s’està d’utilitzar
referències internes per a una major cohesió textual i investigadora).

En qualsevol cas, cal remarcar que el llibre de Ribera no solament ens aporta una
sèrie de documentació i dades sobre Víctor Català de valor indubtable sinó que, de més
a més, esdevé ara una eina imprescindible i un volum de consulta obligada per a futures
aproximacions sobre l’autora empordanesa, i és sense dubte útil com a guia valuosa per
a possibles exercicis ulteriors de traductologia. Es tracta, en definitiva, de fer llum sobre
un diàleg interliterari que completa la visió que podem tindre sobre la producció de
l’autora de l’Escala, i fer –com a perfet Ribera Llopis– un mosaic cada vegada més
exacte «en el qual centelleja, amb veu pròpia i també en castellà, la figura de Caterina
Albert i Paradís».
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