
La creació de la càtedra
Víctor Català d’estudis so-
bre el modernisme coinci-
deix amb la commemora-
ció el 150è aniversari del
naixement de Caterina Al-
bert. “És una ocasió idònia
per homenatjar una de les
escriptores més impor-
tants de la literatura cata-
lana contemporània, pro-
moure la recerca i difon-
dre a través de la docència
i de la divulgació l’obra lite-
rària, artística i intel·lec-
tual de Víctor Català en el
context històric i cultural
europeu que l’emmarca”,
explica Mita Casacuberta,
directora de la nova càte-

dra. La iniciativa es va co-
mençar a gestar l’any pas-
sat, quan l’Ajuntament de
l’Escala va proposar al de-
ganat de la Facultat de
Lletres la creació d’una

càtedra per a la promoció
dels estudis i la divulgació
del llegat literari i patri-
monial de Caterina Albert
i Paradís (l’Escala, 1869-
1966), després que l’im-

portant fons de l’escripto-
ra va passar a ser propie-
tat del municipi. En la pre-
sentació de la nova càte-
dra dimarts a l’Escala, el
rector de la UdG, Quim
Salvi, l’alcalde, Víctor Pu-
ga, Mita Casacuberta i
l’antic director de l’Insti-
tut de Patrimoni Eduard
Carbonell van coincidir a
subratllar l’interès de
convertir la càtedra en un
centre d’estudis de refe-
rència internacional.

Una sala a l’Alfolí
L’Alfolí de la Sal -Museu de
l’Escala, que va acollir la
presentació de la càtedra,
estrenarà aquest estiu
l’Espai Víctor Català. A
l’edifici hi haurà una sala
dedicada a l’escriptora es-
calenca i a descobrir part
del seu llegat personal. El
patrimoni que s’hi exposa-
rà va ser cedit pel seu he-
reu, Lluís Albert Rivas,
l’any 2017, amb l’adquisi-
ció per l’l’Ajuntament de la
finca on hi havia el museu
arxiu del Clos del Pastor. A
l’Espai Víctor Català, la
novel·la Solitud tindrà un
gran protagonisme.
L’Ajuntament és el propie-
tari de l’original de l’obra i
en prepara una rèplica per
tal d’exposar-la. ■
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creen la càtedra
Víctor Català
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La presentació de la nova càtedra es va fer a l’Alfolí de la

Sal, on es crearà l’Espai Víctor Català ■ IMATGE CEDIDA UDG
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