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Aquest llibre és
producte de la III
Beca d’Hi vern
Víctor Ca ta  là de
l’Ajun   ta   ment de
l’Es cala, que en -

tre d’altres requi sits comporta una estada
de setanta-cinc dies a Sant Martí
d’Empúries, a tocar de la Casa-Museu de
l’escriptora escalenca. Mercès a la beca,
Ribera ha tingut fa cilitats per accedir a
l’Arxiu de Víctor Català, de caràcter
privat, de manera que una primera virtut
del seu llibre és, justament, la de posar a
l’abast dels lectors un fons documental
poc conegut.
Al primer capítol, «Els límits d’un
encontre cultural i els seus protago -
nistes», hi apareix examinada una part
important de l’epistolari de Víctor Cata -
là, que s’estén des de comen çaments del
segle XX fins a les darreries dels anys
seixanta, i que versa sobre les relacions
literàries castellanocatalanes, concreta -
ment les de Caterina Albert. Són cartes
en castellà, escrites per col·legues seus
de professió i, sovint, respostes de l’es -
crip   tora, en castellà també, conservades
en forma d’esborrany a l’Arxiu de
l’Escala. Ribera mostra el que ell ano -
mena una «atmosfera de catala nofília»
(p. 24) tot repassant els posicio naments
dels corresponsals envers l’ús del català
com a llengua literària. Aquí, com a tot
el llibre, es distingeixen clarament dues
etapes: abans i després de la guerra civil

espanyola. Les cartes les signen, entre
d’altres, Emilia Pardo Bazán, José
Ignacio de Urbina, Maximiano García
Ve  nero, Felipe Cortines y Murube, els
germans Aurelio i Matilde Ras, Manuel
Aguilar, Blanca de los Ríos, Concha
Espina, Halma Angélico i la mateixa
Caterina Albert, Víctor Català. 
D’aquest conjunt, destaquen espe cial -
ment les cartes de les escriptores. Tot i
que aquest tema de les relacions lite -
ràries de Caterina Albert amb d’altres
dones escriptores ja ha estat estudiat per
la professora Núria Nardi, segueixen te -
nint molt d’interès les cartes de Matilde
Ras, Blanca de los Ríos i, sobretot, les de
Concha Espina, que s’entestava en el fet
que Víctor Català havia d’escriure en
castellà per tal d’assolir, segons ella, «la
cumbre del éxito en España y América»
(p. 33). És interessant també la corres -
pondència amb l’escriptor falangista
Maximiano García Venero, que entre
d’altres obres publicaria un important i
polèmic llibre sobre la història política
del feixisme espanyol, Falange en la
guer   ra de España, i que durant la guerra
s’havia destacat per la seva campanya
contra Catalunya i la llengua catalana.
Val a dir que en casos com aquest es
troben a faltar els perfils biobibliogràfics
dels corresponsals albertians, per molt
que l’autor del llibre hagi advertit des del
començament que «hem descartat fer
respectives entrades informatives de
cadascun dels interlocutors de Víctor
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Català aquí presents» (p. 12). D’altra
ban  da, són també notoris els documents
aportats sobre la publicació de Reta -
blo (1944), únic volum en castellà de
l’autora. 
El segon capítol, «Un diàleg epistolar
entre lletraferits còmplices», continua
l’examen de l’epistolari de Caterina Al -
bert, ara focalitzat en l’intercanvi d’opi -
nions sobre obres de l’escriptora o dels
seus corresponsals: «continuem amb
aquesta primordial font documental –diu
Ribera– per a resseguir les dreceres del
pensament i de les vivències de Víctor
Català, tot resguardant-nos en la premis -
sa d’atendre interlocutors d’expressió
castellana o, en el seu cas, catalana que
pregunten, opinen o proposen des d’altre
territori que no pas el vedat victor -
catalanesc o cap a l’horitzó que, d’aquí
estant, hem conclòs que no es rebutja. El
diàleg, per tant, resta obert a un impor -
tant ventall d’assumptes creuats sobre el
teló de fons de les relacions castellano -
catalanes» (p. 71-72). A les signatures
d’abans se n’hi afegeixen de noves, com
M. Luz Morales, J. M. Camprodon i
Domingo Brunet.
Els capítols tercer i quart del llibre no es
basen, com els anteriors, en papers pri -
vats, sinó en publicacions. Hi apareix la
producció en castellà de l’escriptora, les
traduccions i la crítica en castellà de les
seves obres. A més, s’adjunta, quan n’hi
ha, documentació privada de l’Arxiu de
l’Escala.
Al tercer capítol, «Traductors, traduc -
cions, autotraduccions i relats originals en
castellà», s’hi reuneixen les obres direc   -
tament escrites en castellà i les traduc   -
cions castellanes, ordenades per da   ta i
catalo ga des bibliogràficament. S’ha de
tenir present que el cas de Víctor Català
fou excepcional: la primera traducció

caste llana de Solitud va apa rèixer l’any
1907, només dos anys després de la
publicació, i aquell mateix 1907 havien
aparegut les primeres traduccions caste -
lla nes de Dra mes ru rals i Ombrí voles.
Era una impor tant res sonàn  cia literària
que s’inseria tant en el marc de les noves
relacions establertes des del 1898 entre la
literatura catalana i la lite ratura castellana,
com en el de l’aparició de les primeres
escriptores modernes. El llibre no planteja
l’anàlisi crítica de les traduccions, sinó
que pre senta la llista de les traduccions
caste llanes, juntament amb el contingut
dels pròlegs i de les notes que les acom -
panyen. Hi apareixen els traductors Ángel
Guerra, Garriga, Domenge i Mir, Rafael
Marquina, M. Luz Morales i Losada, en -
tre d’altres. Ara bé, en els ca sos de les
traduccions no signades sovint sembla
arriscat identificar-les com a auto traduc -
cions. Certament l’escriptora havia comu -
ni  cat a Marquina la traducció al castellà
d’un parell de contes seus, Secretet i
Enai  guament, «girats a la bona de Déu
per mi mateixa» (p. 52), però aquesta
pràctica no es pot pas considerar com
habitual de l’autora. En canvi, és cosa
provada aleshores i ara la invisibilitat de
la traducció, és a dir, la publicació de
traduccions no signades. Víctor Català,
d’altra banda, va expli citar que no creia
en la traducció al cas te  llà dels seus escrits
(«vertidos al castellano, no resultan; entre
la primera y la segunda encarnaciones se
produce una disonancia misteriosa».
Actes III Jorna des Víctor Català. Girona:
CCG 2006, p. 331), per la qual cosa
trobava prefe rible, quan era el cas,
escriure direc ta ment en castellà: la
producció reperto riada palesa aquest
vessant seu.
Al capítol quart, «Pàgines crítiques», hi
apareix una relació de crítiques en
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castellà d’obres de l’escriptora, en forma
de ressenyes, articles i estudis específics.
Moltes d’aquestes publicacions són avui
força desconegudes, per la qual cosa
tenen un especial valor documental.
En conjunt, doncs, Ribera mostra, amb
fonts documentals sovint de primera mà,
la intensa activitat professional de
Caterina Albert, Víctor Català, i els seus
contactes literaris i intel·lectuals amb
personatges de les lletres castellanes,
abans i després de la guerra civil
espanyola. A més del seu interès
intrínsec, aquest llibre, de marcada
vocació acadèmica, és una porta oberta
per a futurs estudis i recerques.

Empar Hurtado 
Universitat Pompeu Fabra
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