
52 el PeriódicoDISSABTE 
28 DE DESEMBRE DEL 2019cultura

Continuem 
navegant

D’una dona que vivia al costat 
d’un cementiri a una mosca 
que descansava al llom d’un 
exemplar d’El gran Gatsby en una 
llibreria de segona mà hi pot ha-
ver tot un món per explorar. So-
bretot quan aquest exemplar 
ha viatjat a través de diverses vi-
des, de manera tan eixelebrada 
i arbitrària com la mosca que 
viurà ¿quant?, a tot estirar 20 
dies entre volums plens de pols. 
En el magnífic La historia univer-
sal, que inaugura i titula aques-
ta exemplar col·lecció de relats 
d’Ali Smith, la novel·la de Scott 
Fitzgerald duplica la seva utili-
tat: d’una banda, com a suport 
material de la literatura es 
transforma en part d’una ins-
tal·lació artística efímera, i per 

una altra, la frase que la clausu-
ra s’erigeix com a lema de tots 
els personatges que desfilaran 
pel llibre de Smith. «Continuem 
navegant», escrivia l’autor de 
Tendra és la nit. I aquí segueixen 
la llibretera que va tenir por 
d’un neonazi; la dona que es va 
enamorar d’una prunera; la 
noia que es va trobar amb la 
Mort i va tornar a casa cami-
nant, entre les veus de la nit; la 
cambrera d’una hamburguese-
ria que fa front a uns atracadors 
amb unes tisores de podar; o les 
que creuen que els espectres 
d’una colla de gaiters les perse-
gueixen sense descans.  

Totes navegant sense ser 
conscients de ser tan vulnera-
bles com una massa de cartró a 
punt d’esvair-se a l’aigua. Sa-
bem que un bon relat és la 
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Víctor 
Català i el 
pseudònim

Especialista en el Modernisme 
català, Mita Casacuberta (Olot, 
1964) ha escrit obres que com-
binen el rigor i la divulgació, 
com la magnífica Els noms de Ru-
siñol. Ara ha publicar Víctor Ca-
talà. L’escriptora emmascarada,  
que proposa distingir entre 
l’autora d’una obra trencadora 
d’interès universal i la màscara 
amb què s’ocultava Caterina Al-
bert, filla d’una família de te-
rratinents de l’Escala. 

El llibre s’inicia amb l’entre-
vista frustrada que Baltasar Por-
cel fa a Caterina Albert el 1965, 
en què l’autora fa un «posat de 
damisel·la victoriana», i es tanca 
amb la carta que el 1969 escriu 
Maria Aurèlia Capmany als res-
ponsables de la Gran Enci-
clopèdia Catalana en protesta 
per l’entrada dedicada a Víctor 

CRÍTICA  Un assaig 
indaga en l’autora 
rere la màscara
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Català en què, segona ella, «heu 
linxat un gran escriptor». Certa-
ment, Víctor Català va rebre des-
qualificacions de crítics tan relle-
vants com Joan Maragall, Josep 
Carner, Gabriel Ferrater o Joan 
Fuster, a les quals ella va oposar 
una modèstia irònica que no 
sempre ha estat ben entesa. Mita 
Casacuberta repassa aquesta 
dialèctica i restitueix a l’autora 
de Solitud –amb aportacions d’es-
tudiosos com Jordi Castellanos i 
Irene Muñoz– els mèrits que li 
han estat escamotejats. 

 
UNA OBRA TOTAL / Casacuberta vin-
dica l’obra total, «estructurada i 
ben travada», de Víctor Català, 
tot analitzant-ne pròlegs, arti-
cles i cartes, així com proses de 
ficció i poemes que es poden lle-
gir com a al·legories de la posi-
ció de l’autora, ben diferent de 
la dona de carn i ossos. El 
pseudònim, en el seu cas, no ser-
via només com una estratègia 
de gènere per ocultar-se, sinó 
com un recurs indispensable 
per reduir les tensions pròpies 
de l’autor modern(ista). H 
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crònica d’un misteri. Així són 
els contes de l’escocesa Ali 
Smith, misteris que, des d’un 
humor aspre o pertorbador, 
observen una vida en estat de 
suspensió. No importa que 
aquests contes es diverteixin 
fent visible el seu dispositiu, 
afeblint la seva construcció 
(com en l’esmentat La historia 
universal o Erosión), o que utilit-

zin la seva opacitat com una 
manera de fer-se més imprevisi-
bles, coquetejant amb el rebuig 
d’un argument convencional 
en favor d’una epifania sim -
bòlica i estranya (Rápido). De ve-
gades poden ser tan lacònics 
com un relat de Txékhov o Car-
ver, si no fos perquè Smith no 
sembla tan interessada en el de-
sencant o la frustració, i hi ha 

una certa exuberància en la se-
va manera de captar la raresa 
que flota en l’aire. A estones po-
den ser una versió suavitzada 
dels millors contes de Lorrie 
Moore, sobretot en la manera 
en què els seus arguments es 
corben com culleretes sota l’in-
flux d’un mag, o en la manera 
en què els personatges es defi-
neixen des d’un enginy atroç, 
alhora commovedor i cruel.  

Hi ha una sensació d’unitat en 
el volum, malgrat que els relats 
semblin molt heterogenis, potser 
aconseguida per la progressió 
temporal que els situa, d’hivern a 
hivern, amb les estacions canvi-
ant amb la llum. En els contes fa-
vorits d’aquest crític (els ja es-
mentats La historia universal o Rápi-
do, també Al calor de una historia, o 
tres dones buscant el confort de 
la narració oral el dia de la Nit de 
Nadal) hi ha, també, la impressió 
que Smith sent una profunda ten-
dresa pels seus personatges, per 
molt excèntrics que ens semblin, 
atrapats com estan en una xarxa 
d’accidents que desafien la lògica 
de la causa-efecte. H 
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Ring literari

Valle-Inclán vs. Bueno

F ins aquí sento els seus sos-
pirs de decepció. Onze 
rings literaris i ni un es-

criptor assassinat. Valle-Inclán. 
No és un embotit, però servirà 
per fer boca.  

Ramón del Valle-Inclán era 
un escriptor de Pontevedra que, 
l’estiu de 1899, acabava d’arri-
bar a Madrid per segona vegada i 
feia veure que vivia en la indi-
gència. Tenia 33 anys, però sem-
blava l’avi de Tagore. Pío Baroja 
va afirmar que Valle-Inclán, en 
aquella època, estava «en l’apo-
geu de l’altivesa i de la imperti-
nència» i era un «dictador en la 
seva tertúlia», la del Café de La 
Montaña. Aquella tertúlia era 
un club de colls llardosos i un vi-
not menyspreable on anaven bo-
hemis veritables i impostats per 
discutir cara a cara (béééé) sobre 
parides monumentals (oooh). El 
dia que ens ocupa, el tema era el 
pròxim duel entre Leal da 
Câmara, un jove caricaturista 
portuguès, i l’aristòcrata anda-
lús López del Castillo (els dos 
homes havien intercanviat cops 
de puny després de discutir pel 
valor dels lusitans i els hispans).  

Al Café de La Montaña la dis-

cussió va anar pujant de to, fins 
que el jove escriptor basc (futur 
falangista i pronazi) Manuel 
Bueno, amic de l’andalús, va ex-
clamar: «¡Senyors, tot el que 
vostès estan dient no té cap vali-
desa! ¡Leal da Câmara és menor 
d’edat i no es podrà batre!». Valle, 
amic del portuguès, es va pren-
dre aquestes paraules com un 
atac i amb la seva «veu metàl·li-

no un ultra del Lazio, va agafar 
una ampolla pel coll («com si fes 
anar l’as de bastos», segons Gó-
mez de la Serna) i, després d’es-
quitxar tots els presents, va pro-
var de estampar-li a Bueno, que 
no va tenir cap més remei que 
clavar un cop de bastó que fes ca-
llar (altres fonts afirmen que li 
va fotre una pallissa mortal). 

Segons el mite, els botons de 
puny que portava Valle se li van 
clavar a l’avantbraç esquerre, 
provocant-li la infausta infecció. 
En realitat (ho sabem ara, cent 
biografies després) es va tractar 
d’una inoperable «fractura 
comminuta als ossos de l’avant-
braç». La brutícia superlativa del 
Madrid de l’època va fer la resta. 
El braç de Valle-Inclán es va gan-
grenar en només una nit, i els 
metges van decidir amputar-l’hi 
fins a l’espatlla. 

Al cap de pocs dies, el limfàtic 
Valle es tornava a presentar al 
cafè amb una extremitat menys 
però amb un estat d’ànim enve-
jable. «Mira, Bueno, el que ha 
passat, passat està», li va dir al 
seu adversari. «No et preocupis, 
que encara em queda l’altre 
braç, que és el d’escriure». H
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ca» va respondre: «No sigui vostè 
ximple, que vostè d’això no en 
sap ni una paraula». Bueno, un 
home de faç immaterial, com un 
Mr. Potato sense peces, però 
ànim tel·lúric, el va amenaçar 
amb el bastó. Valle-Inclán que 
continuava udolant «¡Ximple! 
¡Ximple!» i havia oblidat que era 
un intel·lectual gallec mig tísic, 


