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L’
obra de Víctor Català 
encara guarda moltes 
sorpreses. Després 
que l’any passat se’n 
restaurés l’obra gràfi-

ca i les pintures, ara s’està treballant 
en els manuscrits i l’arxiu epistolar al 
Centre de Restauració de Béns Mo-
bles de Catalunya, a Valldoreix, una 
tasca que s’està fent gràcies a una 
subvenció del departament de Cul-
tura de la Generalitat. Està previst 
que la restauració s’enllesteixi al de-
sembre. Després, l’arxiu es trasllada-
rà al museu de l’Alfolí de la Sal, a l’Es-
cala, on a l’estiu van inaugurar la Sa-
la i l’Arxiu Víctor Català.  

La professora Irene Muñoz Pai-
ret porta gairebé vint anys treba-
llant en la biografia intel·lectual i vi-
tal de l’escriptora empordanesa, un 
treball que presentarà com a tesi 
doctoral el juny vinent a la UdG, di-
rigida per Margarida Casacuberta. 
Paral·lelament, prepara l’edició de 
Mosaic, el quart volum que publica-
rà Club Editor el 2021. “El llibre va 
sortir el 1946 amb la Llibreria Dal-
mau, i va ser el primer en català des-
prés de la guerra, però només va pu-
blicar la primera part, mentre que 
Vibracions i Encunys van quedar in-
èdites”, explica Muñoz. “Els textos 
estan dedicats a personalitats que la 
van impressionar, i n’hi ha de tota 
mena, com ara Carmen Tórtola Va-
lència, Enric Prat de la Riba, Joa-
quim Ruyra, Eusebi Güell o Frede-
ric Rahola”.  

De cara a la primavera Muñoz 
traurà amb la Col·lecció Josep Pla de 
la Diputació de Girona un altre vo-
lum de textos esparsos entre poe-
mes, cartes i articles apareguts a la 
premsa. La segona part inclourà 
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Tot un món literari encara per 
descobrir, entre poemes i relats

nou conferències, quatre d’elles 
inèdites, com ara una que va do-
nar el 1915 per inaugurar 
l’Ateneu d’Art i Cultura de 
l’Escala o una altra sobre 
Narcís Oller (1935). “És 
interessant veure com 
era una enamorada de 
la seva vila i també que 
ajudava la gent jove. 
En una conferència 
que va fer el 1920 a la 
Biblioteca Popular 
defensa la igualtat en-
tre home i dona, però 
no era feminista ni es 
va implicar per la cau-
sa; tampoc li agradava 
formar part de capelle-
tes literàries”. 

Una viatgera  

Pel que fa a la biografia, Mu-
ñoz, que també prepara l’episto-
lari amb Narcís Oller (1902-1929) 
que publicarà l’Abadia de Montser-
rat (no hi ha data), ha pogut ensu-
mar una escriptora d’esperit obert 
i a la que li agradava viatjar. Va vi-
sitar França, Itàlia, la República 
Txeca i Tunísia al costat d’un matri-
moni amic de la família format per 
Miquel Sitjà, que era metge a Ver-
ges, i la seva dona. També ha pogut 
veure els programes dels especta-
cles de teatre i òpera a què assistia 
quan s’estava a Barcelona. Tenia un 
pis al número 250 del carrer Valèn-
cia que compartia amb el seu germà, 
advocat, i just al davant hi vivia la se-
va germana Amèlia, que estava ca-
sada però que, com l’escriptora, no 
va tenir fills. Segons la biògrafa, la 
germana és un “personatge clau en 
la seva trajectòria”. Si bé s’ha par-

lat en alguna ocasió que Català 
va tenir un afer amorós, Mu-

ñoz no s’hi vol pronunciar: 
“No m’interessa tant la 

vida personal i, a més, 
no he tingut accés a les 

cartes personals, que 
la família vol preser-
var”. Mentre acaba 
d’enllestir la seva 
biografia, Muñoz 
diu: “S’ha difós una 
imatge d’ella que 
no té res a veure 
amb la realitat. Una 
imatge esbiaixada 

que crea pel fet de 
ser dona i no voler 

ser criticada, però re-
re la imatge d’aficiona-

da hi ha algú amb una 
gran ambició literària”. 

Poesia inèdita 

Després de presentar l’any passat 
Llibre blanc, l’únic poemari que 
Català va publicar el 1905 al ma-
teix temps que Solitud, Enric Ca-
sasses treballa ara en un nou po-
emari que va quedar inèdit i que 
és el primer recull que va fer el 
1901: El cant dels mesos.  

Casasses acompanyarà els ca-
torze poemes del llibre amb unes 
il·lustracions en què està treba-
llant actualment. “Són dotze po-
emes: un per cada mes, més un 
per obrir i un altre per tancar. No 
és el típic poemari, sinó que és 
original i bo. El mes de juliol és 
el que li agrada menys, i el gener 
dels que més”, comenta el poeta. 
Està previst que el poemari sur-
ti publicat el 2020 a Edicions Vi-
tel·la, com l’anterior.

✒

La casa a Verges, 
pendent de restaurar
A Verges hi ha Can Punton, la 
casa on va néixer el diputat Llu-
ís Albert i Paradeda (1843-
1890), pare de Víctor Català. En 
aquest edifici de quatre plantes, 
situat al nucli medieval, l’es-
criptora hi va passar la infància. 
Quan va morir, la família la va 
deixar en herència a l’Ajunta-
ment amb la condició que s’hi 
fessin activitats per al poble. La 
planta baixa s’ha habilitat per 
fer un petit centre de visitants, 
però la resta encara està per res-
taurar. “És una casa gran i ma-
ca, però per reformar-la cal mol-
ta inversió”, explica Ignasi Sa-
baté, l’alcalde. Després de con-
verses amb els exconsellers de 
Cultura Santi Vila i Lluís Puig, 
els projectes (s’hi volia fer una 
biblioteca i una sala de teatre) 
no han avançat per falta de pres-
supost. De moment es fan visi-
tes de grups reduïts.

A DALT,
VÍCTOR 
CATALÀ EN 
UNA IMATGE 
CEDIDA PER 
L’ALFOLÍ DE 
LA SAL.  
A BAIX, 
L’INTERIOR 
DE CAN 
PUNTON, A 
VERGES

AJUNTAMENT DE VERGES


