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Llibre|s
Document/NarrativaDes de la reedició d’‘Un film’ i ‘Tots els
contes’, Víctor Català ha conquerit el lloc d’un clàssic. Un assaig i
una biografia sobre la seva obra certifiquen la seva recuperació

La resurrecció de
Víctor Català
JORDIAMAT
El març del 2015 Víctor Català va
ressuscitar. Per retornar íntegra a
la vida dels lectors va haver de pas
sar ben bé una centúria completa.
La sevamort va ser un procés a cà
mera lenta que acompanya el des
envolupamentde la literaturacata
lanadelsegleXXiqueésmoltante
riora ladesapariciófísicael1966de
Caterina Albert –el nom real de la
donaquevausaraquellpseudònim
per dotarse d’un espai de llibertat
autèntica i tenebrosa–.
Elprocésd’agoniaalentidavaco

mençar quan uns joves, brillants i
culturalistes,esvanenxarxaraltra
mat mancomunitari cosit pel pri
mer gran polític del catalanisme:
Enric Prat de la Riba. Des d’aquell
moment, quanaBarcelonaelsnou
centistes vancrearoes van fer amb
institucions públiques i privades
per consolidar una determinada
hegemonia política i estètica, l’or
todòxia va decretar que Solitud
(1905) era un clàssic, sí, però d’una
etapaarnada:elmodernisme.El tò
pic consolidat era que ella ja mai
podria readaptar la potència tel∙lú
rica del seu imaginari a les noves
palpitacions del temps. Víctor Ca
talà, aparcada, fins i tot va sentir en
directe la certificació de la seva in
visibilització. 5 de juny de 1925 a
l’AteneuBarcelonès.Tenia55anys.
El poeta Carles Riba –que en tenia
31– conferenciava sobre l’evolució
dels gèneres gastant la seva autori
tatdecríticindiscutit.IRibavaafir
mar que era aleshores, potser sí,
que els narradors podrien atrevir
se a incorporar al sistema literari
allòquenos’haviaassajat encatalà:
“Laveritablenovel∙lamoderna”.La
sentència l’enterravaenvida.
Deresvaservirquel’anysegüent

aparegués Un film, la seva segona
novel∙la que s’havia publicat per
entreguesenunarevistafeiaunlus
tre.Niabansnidesprésningúvasa
ber activar el potencial de sentit
queeltextcontenia.Iaixívaserdu
rant dècades, malgrat que no va
deixar d’escriure i publicar –el seu

darrer inèdit aparegut en vida, els
contesdeJubileu(1951)–,presenta
ven narracions autènticament so
traguejadores.
Quanpocdesprésdelasevamort

l’oposició cultural de l’antifran
quisme va poder bastir el gran mi
rall a través del qual contemplar el
paísielmóndenou–l’Enciclopèdia
Catalana–, la imatge que es projec
tava d’ella encara eramiop. El 1969
ho va denunciar, indignada, Maria
Aurèlia Capmany, en carta a Jordi
Carbonell –director de l’equip de
redactors–. La carta la reprodueix
la professora Casacuberta al final
de Víctor Català, l’escriptora em
mascarada, l’assaig que la filologia
catalana li devia a l’escriptora. “Si
visquéssimenunpaísmitjanament
lliure, on la nostra cultura tingués
audiència pública, avui faria un ar
ticle titulat ‘Assassinat de Víctor
Català’, l’enviaria als diaris i recla
maria el cap dels responsables. Re
clamaria concretament que es fes
una acció pública col∙lectiva per
evitar que l’herència cultural que
ens pertany a tots sigui malmesa i
atropellada per una colla d’insen
satspseudocientífics”.Lacosatam
pocmilloraria gaire amb lapanorà
mica Literatura catalana contem
porània (1972) de Joan Fuster, que
es va ventilar Un film despectiva
mentdient que eraunaobra “gran
guinyolesca i inversemblant”.
No va ser fins al 1972 que la no

vel∙la oblidada es va incorporar a
l’obra completa. El volumel va res
senyar Pere Gimferrer a Destino.
Aquest lector excepcional estava
desconcertat per Un film. “Aislada
es una obra de violento expresio
nismo, que tan pronto puede pasar
por la rareza de un naif –hipótesis
simplistadelaquesevalióCaterina
Albert tanto como le fue posible–
como por una atrevida, y parcial
mentefallida,experienciatécnica”.
Li semblava de significació indes
xifrable i en feia una interpretació
paradoxal. “Resalta violentamente
una obra inquietante, saturada de
secretas convulsiones, de signos de
crudezaybrutalcrispaciónoculta”.
El desconcert, afirmavaGimferrer,
noméspodria aclarirsequanes fes
un acostament analític a l’autora
des de la biografia i la psicoanàlisi.
“Esta labor, cuando se inicie, debe
rá, desde luego, prescindir de cua
lesquiera juicio de valor”. La tasca,
plantejada gairebé fa cinquanta
anys, s’ha posat definitivament en
marxa.
S’hapogut iniciargràciesa la tas

ca d’alguns acadèmics mal comp
tats, destacant Jordi Castellanos
entre els veterans i Irene Muñoz
entre els nous. A la legitimació de
l’operació s’hi sumen interpreta
cions sàvies d’Enric Casasses i

Blanca Llum Vidal, poetes que lle
geixen el cànon des d’una fecunda
heterodòxia. I, last but not least, la
reconsideració teòrica de sexuali
tats soterrades ha acabat de crear
les condicions perquè el desafia
ment plantejat per Gimferrer es
pugui afrontar ambrigor.Mancava
el compromísd’unprescriptor edi
torial. I faanysMariaBohigashavia
quedat magnetitzada per Un film.
“Dins la gran casa buida me n’em
passava els mots com empasses el
so cabalós, variat, inextingible d’un
solocomaquestdeDukeEllington;
iacadapàginatenialatemptacióde
parar, per riure de gust amb tota la
gargamella i aplaudir. Crec que en
catalànohaviallegitmairesqueem
xutéstantaeufòria”.Marçdel2015.
L’edició de Club Editor va ser un
petit fenomen crític i de vendes.
Després ha començat l’edició de
Totselscontes, començantcronolò
gicamentpel final, ésadir,perVida
mòlta i Jubileu –una estrella fosca
de lapostguerra, la tènuebrillantor
de la qual va fascinarMarinaEspa
saoAnnaBallbona–.

Diu Casacuberta que Un film és
lahistòriade la recercade la identi
tat: la que emprèn el protagonista
de l’acció, Nonat, abandonat en un
hospici quan va néixer. Rellegida
comun retrat de la Barcelona de la
belle époque profanada per un des
classatmaligne,hihaunaescenaen
la qual el narrador elabora una es
tranya filigrana. Nonat, a qui res
fascina tant com el luxe que el dis
tingeix, res com la brillantor d’una
joia, entra tard al teatre i fa cruixir
el terra trepitjantlo amb les seves
sabates de saló. Hi ha dones que el
miren.L’estranyesaésallòqueelles
contemplenencavalcadaalasensa
ció que ell experimenta al sentirse
contemplat d’aquella manera. “Se
sentia sovint espiat per ulls arrece
rats darrera els binocles, tal com si
ell fos una dona més, i també, com
una dona més, sentintse obrador,
gustava amb gormanderia d’aquell
homenatge –vetejat d’impressions
diverses– de què era objecte”. Era

L’ortodòxia va decretar
que ‘Solitud’ (1905)
era un clàssic, sí, però
d’una etapa arnada:
el modernisme

Caballé parla
d’“una personalitat
sexualmentmolt
complexa” i marcada
per la incomprensió

La sentència de Carles
Riba sobre “la veritable
novel∙lamoderna”
que va sentir en directe,
l’enterrava en vida

‘Un film’ és la història
de la investigació de la
identitat: la del
protagonista abandonat
quan va néixer
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així,enelseuisolament,comdede
bòsesentia, se sabia i tal vegadaera
l’escriptora?
Laprimerarespostaaproximada

a aquestes qüestions, que en últim
terme són les plantejades perGim
ferrer, l’ha elaborat AnnaCaballé a
la breu biografia que li acabava de
dedicar. Diria que Caballé –una
biògrafa que sempre ha usat la psi
coanàlisicomaeinad’interpretació
de la intimitat dels seus biografiats,
d’Umbral o Laforet– desvetlla al
guns codis que permeten desxifrar
secrets de l’autora i aclareixen així
quinamenadeprojecció textual va
ser Víctor Català. Es refereix, pri
mer, a “una personalidad sexual
mente muy compleja”. Després
parla d’“un perfil demujer sobre el
cual laépocaenqueviviódescarga
balamayorincomprensióny,sobre
todo, rechazo”. A la fi, amb les da
des a l’abast (“me basta con cruzar
la información disponible para sa
berlaverdad”),conclouque“lases
peculaciones sobre su probable y
reprimida homosexualidad, aun
que tal vez se tratara de una perso
nalidad que sufría de una disforia
de género, sonmás que fundadas”.
Potser, doncs, més que l’homo
sexualitat –com Gabriel Ferrater
repetia amb una certa malvolen
ça–, el misteri de la personalitat
d’Albert fos la discordança entre el
seu sexe físic i la seva identitat de
gènere.
D’aquesta discordança n’hau

rien sorgit dues personalitats. Una
era el personatge públic Caterina
Albert, d’una educada simplicitat
que desconcertava aquells que s’hi
acostaven perquè no s’assemblava
gens a la imatge que un lector de la
seva obra podia ferse de l’autora.
L’altra, la que ens importa, la que
ens repta com un vendaval de foc,
era una veu literària: VíctorCatalà.
Una veu condemnada a descobrir
permanentment, des de la seva jo
ventut igairebéd’unamaneramor
bosa, un desajust inquietant entre
la societat –amb la seva moral i la
seva mecànica– i una essència hu
mana que a la fi, desbordada pels
instints,mai podia soterrar les pul
sionsmés autodestructives d’eros i
tànatos. |

Margarida Casacuberta
Víctor Català, l’escriptoraemmascarada
ELS LLIBRESDE L’AVENÇ. 224PÀGINES. 17,50 EUROS

AnnaCaballé
Víctor Català
COL∙LECCIONABLE ‘MUJERES EN LA HISTORIA’. EL PAÍS,

149PÀGINES. 9,95 EUROS

Víctor Català
Tots els contes1, 2 i 3 iUn film
CLUBEDITOR. 544/352/512/416PÀGINES.

24,95/21,95/24,95/22,90/ EUROS

Fotografies de Víctor Català de jove
i a la dècada dels cinquanta colorejades
per Rafael Navarrete
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