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Estem entrant, si ja no hi hem entrat, al
centenari d’una de les obres més viat-
jades, si més no, de la literatura cata-
lana: Solitud. S’hi escau una prèvia,
potser assembleària. Ja Gabriel
Ferrater, en una sèrie de conferències
dictades a la Universitat de Barcelona
del 1965 al 1967 —que, de moment,
tan sols tenim recollides en ready-
made, gràcies als apunts de l’alumne
d’aleshores, i avui professor de la
Universitat de les Balears, Joan
A l e g ret—, en enfro n t a r-se amb
Caterina Albert i Solitud proposava l’o-
blit del ridícul pseudònim de «Víctor
Català». Certament, a part que som al
segle XXI, la figura de Caterina Albert
(1869-1966) és prou rica —dibuixant,
pintora i escultora notable; arqueòloga
aficionada però gens babaua; come-
diògrafa a tenir en compte; poeta que
cal revisar, etc.— com perquè li fem
cas. O això és el que he intentat fer en
un volum de l’Institut Català de la
Dona, que farà companyia als dedi-
cats a Montserrat Roig, Maria Aurèlia
Capmany, Frederica Montseny i Mercè
Rodoreda, de propera aparició. Com
s e m p re en aquests volums, Pilar
Aymerich ha estat a cura de la part
gràfica i jo del text. 

Cal dir que aquest punt de vista
ferraterià, que comparteixo, no deixa
d’entrebancar-me. M’explicaré. Si pen-
sem, seguint Elaine Showalter (A
Literature of Their Own. British Women
Novelists from Brontës to Lessing, The
Women’s Press, Londres, 1977), que
l’apogeu del pseudònim masculí en la
literatura anglesa se situa cap al 1830,
quan les germanes Brontë superen la
misèria familiar i comencen a publicar
—amb pseudònim (Bell), però—, costa
poc pensar que nosaltres hi arribem
més tard i, precisament, de la mà de
l’escalenca Caterina Albert. En definiti-
va, hi ha qui opina que L’Atlàntida ver-
dagueriana és a les nostres lletres l’e-
quivalent del Paradís perdut miltonià, i
hi van segles! (Un incís: com a escrip-
tora catalana fa anys que m’he adonat
que si no hagués aparegut el vendaval
Mossèn Cinto el cànon literari català
començaria, com el gallec —Rosalía—
, amb una dona, la nostra autora, o
dues, si recordem la seva contemporà-
nia, Na Maria Antònia Salvà (1869-
1958), tan decisiva en la poesia de
Josep Carner, per cert.) 

Tot amb tot, quan el 19 de maig del
1904 la revista J o v e n t u t del senyor Lluís
Via comença a publicar S o l i t u d e n

f o rma de plecs a la seva revista —cons-
tarà de quaranta-sis plecs— marca un
abans i un després dins de la literatura,
c o n c retament de la narrativa, catalana,
com no crec que ningú gosi discutir. En
f o rma de llibre, apareixerà l’any
següent, el 20 d’abril del 1905. Una
novel·la que segons m’han explicat
docents és encara avui la lectura pre-
dilecta dels adolescents de segon
ensenyament (juntament amb l’A l o m a
ro d o rediana, per cert, com S o l i t u d,
una novel·la on hi ha una violació).
Com molt bé va apuntar fa anys Maria
Aurèlia Capmany, en l’epíleg a les
Obres Completes de Víctor Català d e l
1972 («Els silencis de Caterina
A l b e rt»), l’autora era una escriptora
totalment professional, tant que quan
un director de revista li demana una
novel·la ella es posa a escriure-la, com
sabem prou bé, encara que sigui amb
pseudònim. Per compre n d re’l, el pseu-
dònim, tan sols ens cal re c o rdar que
quan el 1898 s’havia presentat als Jocs
Florals d’Olot, amb  el monòleg L a
i n f a n t i c i d a i el volum de poesia Lo llibre
n o u, totes dues composicions van ser
p remiades. Es va arm a r, però, un gran
escàndol pel monòleg, fins al punt que
el digne  secretari de l’acte va escriure
en la Memòria: «La infanticida, d’un

realisme que posa els cabells de punta,
que esgarrifa i fa tremolar només de
pensar que s’ha de posar en escena,
però que encanta per lo ben fet, per la
c o rrecció de la forma...» Ja es com-
p rendrà que, d’aquí al «Víctor
Català», no hi anava ni un pas.
Incidentalment, en tot el ric epistolari
d ’ A l b e rt amb Joan Maragall, que va
durar fins a la mort de Maragall, es
mantindrà el pseudònim i el tracte mas-
culí, fins i tot quan ja l’autor del «Cant
espiritual» sap que la seva corre s p o n-
sal és una autora. En canvi, en la
c o rrespondència amb un altre moder-
nista,  Josep Pous i Pagès, hem com-
p rovat que, a partir del 1910, signarà
ja com a Catherina (amb hac!) Albert .
També, en la correspondència amb
Riba, generalment filtrada a través de
la muller, la poeta Clementina Ard e r i u ,
hi apareixerà sempre la veritable
Caterina. Faig aquestes afirmacions a
p a rtir de la correspondència que he
consultat a l’Arxiu Nacional de
Catalunya (ANC), als fons Carles Riba
/ Clementina Arderiu i Josep Pous i
Pagès, re s p e c t i v a m e n t .

En aquest punt i en aquests anys
(l’actual i el vinent) del centenari de
Solitud, és interessant consignar que a
la famosa —i abastament publicada
després— conferència de Carles Riba
del 1925, «Una generació sense
novel·la», una de les assistents va ser,
p recisament, Caterina Albert. Una
dona de «possessions» a l’Escala, com
Salvà a Mallorca, amb pis llogat a
Barcelona per quan seguia el seu wag-
nerianisme al Teatre del Liceu, tan
i m p o rtant segons es pre g u n t a v a
F e rrater pels l e i t m o t i v e n palesos a
Solitud i característics de la música de
Wagner; o anava a conferències com
l’emblemàtica de Riba, que tanta tinta
ha fet vessar. Explica la seva assistèn-
cia que, l’any següent, el 1926, publi-
qués Un film?

A cent anys vista, comparteixo total-
ment tant les afirmacions de Capmany
com les de Ferr a t e r. Cert a m e n t ,
Caterina Albert —per Zeitgeist l’hem
coneguda amb el nom de Víctor
Català— és una escriptora que fa cent
anys ja ens va ensenyar a ser profes-
sionals. Una altra cosa és que, alesho-
res o ara, el país o nosaltres mateixos
ho permetem.
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