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Adéu! Sento que la serventa puja l’escala, enraonant... Una amable 
visita, segurament. Ja no podré seguir aquesta llarga sentada 
 
(Caterina Albert, “Carta a Roser Matheu”, 27 d’abril de 1959) 

 
Després de publicar l’any 1950 i l’any 1951 les darreres obres, els llibres de relats 

Vida mòlta i Jubileu, respectivament, amb l’edició de les Obres Completes en el mateix any, 
l’escriptora Caterina Albert silenciava definitivament la veu literària del seu alter ego, Víctor 
Català. Malgrat els intents que féu, no pogué concloure cap altre text literari, com reconegué 
a Joan Oller en una carta del 1955: “no puc treballar encar a soles [...] ja que no m’haja estat 
possible escriure quelcom de nou, hauria volgut poder contribuir amb la relectura de quelcom 
vell, que semblés adient.” (Obres completes, pàg. 1848). Com recorda Josep Miracle quan 
l’autora encara vivia, el fet que no publicara cap altre llibre des del 1951, “no vol pas dir que 
a l’Escala no hi hagi una bona quantitat de pàgines escrites d’ella en aquests deu anys” 
(MIRACLE 1963, 76). A causa de la seua “longevitat sense senectut” (MIRACLE 1963, 76), 
l’activitat escrita de Caterina Albert no acabava però, de manera que mantenia relació amb 
distintes persones del seu entorn i de diverses personalitats relacionades amb el món de la 
cultura i de la literatura. Trobem així una correspondència esparsa amb distintes personalitats 
de la intel·lectualitat catalana del moment com Roser Matheu, Joan Oller, Tomàs Roig i Llop, 
Octavi Saltor, Sebastià Estradé o Xavier Dalfó, entre altres. Si al llarg de la seua existència, 
Albert havia mantingut uns epistolaris de gran interés per als estudiosos de la seua obra, 
especialment en referència als seus interessos estètics —com podem llegir en les cartes que 
envià a escriptors com Àngel Guimerà, Miquel Llor, Joan Maragall, Francesc Matheu, Dolors 
Monserdà o Narcís Oller—,1 en els darrers anys de la seua vida, quan les condicions físiques 

                                                 
1 Aquesta correspondència, com també la resta de textos literaris de l’autora que esmentem, correspon a l’edició 

de les Obres Completes (OC), Barcelona, Selecta, 1951, 19722. No obstant això, diversos estudiosos es 
refereixen a l’existència d’un nombre important d’epistolaris amb altres autors que, a hores d’ara, és de difícil 
consulta; cal destacar, entre altres, l’esment que Francesca Bartrina fa sobre la correspondència que va establir 
l’autora amb altres escriptores contemporànies com Maria Antònia Salvà, com també amb escriptores 
novelles com Maria Teresa Vernet, Carme Karr o Clementina Arderiu (BARTRINA 2001, 48-52). És curiós 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante

https://core.ac.uk/display/16356152?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


 2

la tenien més aïllada que en altres ocasions a l’Escala,2 amb aquests breus escrits, mantenia 
els mínims contactes necessaris per a no trencar els lligams personals i culturals. En el nostre 
estudi hem analitzat la correspondència d’aquestes dates que s’ha publicat fins el moment, 
com les cartes a Roser Matheu, Joan Oller, Octavi Saltor3, Tomàs Roig i Llop,4 o Sebastià 
Estradé5, com també les lletres i les dedicatòries que ens ha permés consultar Xavier Dalfó6, 
sobre les quals centrem la nostra anàlisi. 

Els estudis que fins ara s’han publicat sobre les cartes de Caterina Albert són encara 
insuficients per encabir el context personal i les relacions epistolars que va mantenir. 7 Tan 
sols, en l’últim monogràfic dedicat a la figura literària de Víctor Català, que recull les actes 
de les II Jornades d’estudi (L’Escala, setembre de 2001), trobem les anàlisis de Jaume 
Comellas sobre la correspondència amb Joan Maragall (COMELLAS 2002, 171-201), de 
Sebastià Estradé sobre dues cartes que ell rebé de l’autora (ESTRADÉ 2002, 239-261), d’Enric 
Prat i Pep Vila sobre les cartes que dirigí als responsables de la revista Catalana entre 1918 i 
1934 (PRAT/VILA 2002, 435-459), d’Anna M. Saludes sobre l’epistolari de l’autora i Alfredo 
Giannini, traductor a l’italià de Solitud, dels anys 1917-1930 (SALUDES 2002, 513-531). Amb 
anterioritat, cal destacar l’anàlisi parcial que Francesca Bartrina dedica a la seua relació 
epistolar amb altres escriptores contemporànies (BARTRINA 2001, 48) i l’edició “Dotze cartes 
de Víctor Català a Tomàs Roig i Llop” de Jordi Castellanos (1977), entre altres. 

Analitzar amb profunditat la correspondència d’una figura literària com Víctor Català 
pot aportar, sens dubte, noves dades sobre el seu tarannà. Cal tenir en compte que els escrits 
epistolars, en tant que gènere autobiogràfic, tenen una procedència directa en el procés 
creatiu personal de l’autor. Es tracta de textos escrits espontàniament, sense cap revisió 

                                                                                                                                                        
observar també com la pràctica totalitat de les seues cartes són signades pel seu autèntic nom, a excepció de 
les que envià a Joan Maragall, encara que ben aviat descobrí l’autèntica personalitat de Víctor Català. 

2 Com llegim en el retrat que Pla fa en “Escrits empordanesos”, en referir-se a l’autora i el seu germà, sempre 
havien estat “persones molt solitàries” i “tenien fama de viure a la nit, i l’escriptora, de passar dies i dies al 
llit”. (PLA 1980, 182). 

3 Unes cartes que podeu consultar en l’edició de les Obres Completes (OC, pàg. 1.817-1.824 i 1.844-1.850). 
Recordem que la primera és filla de l’editor i escriptor Francesc Matheu i que el segon és fill de l’escriptor 
Narcís Oller. Per la seua banda, el poeta Octavi Saltor serà citat també en les cartes que l’autora envià al 
Xavier Dalfó. 

4 Jordi Castellanos va editar l’any 1977 dotze cartes inèdites que l’autora envià a Tomàs Roig i Llop; les dues 
últimes són escrites en el període en què centrem el nostre estudi. 

5 En les II Jornades d’estudi dedicades a l’autora el 2001, el mateix escriptor va donar-les a conéixer en la 
comunicació “Dues cartes i un llibre d’homenatge”. Podeu llegir aquestes cartes en l’edició de les actes 
(ESTRADÉ 2002, 239-261). 

6 Hem d’agrair, doncs, l’acció del receptor dels escrits i, molt especialment, de la Isabel-Clara Simó, que amb la 
seua amabilitat i professionalitat —després de fer ella mateixa una primera transcripció de les cartes—, va 
encoratjar-nos a dur endavant aquest estudi. 

7 Uns epistolaris que, en el cas de les cartes rebudes per l’autora, sovint s’ha polemitzat sobre la dificultat de 
consultar-los per part dels seus hereus. És ben cert que una disposició regulada de l’estudi de l’arxiu de 
l’autora permetrà, en un futur pròxim, la contrastació de bona part dels estudis que s’hi han publicat en els 
darrers anys. 
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posterior, com succeeix en les obres literàries, que com recorden Prado, Bravo i Picazo en 
l’estudi Autobiografía y modernidad literaria (1994, 243), no són creats per a ser divulgats. 
Som ara nosaltres els que transgredim els objectius inicials de la seua redacció, en tant que 
les usem en la nostra anàlisi per extraure dades que amplien el coneixement que tenim de la 
mà redactora. Malgrat que es tracta d’un producte escrit i, per tant, no és completament 
espontani com el discurs oral, el seu grau de sinceritat, major que el de gèneres com el dietari, 
amplia l’interés d’uns textos que la nostra autora envià a distints interlocutors.8  

La incorporació en el nostre estudi de dotze cartes —que inclouen dues dedicatòries 
en vers— i quatre altres dedicatòries inèdites9 que Albert envià al director de la revista 
Canigó entre 1954 i 1961 ens han servit per ampliar les dades personals de l’autora, més enllà 
dels estudis anteriorment esmentats que s’han fet de la seua correspondència. La relació 
escrita entre Caterina Albert i Xavier Dalfó s’inicia arran de l’interés de l’autora per la revista 
mensual10 que publicava el segon des de Figueres (1954-1971).11 Es tracta d’uns textos 
normalment breus que es presenten com a resposta de les lletres que, al seu torn, el destinatari 
va enviar a l’escriptora.12 Aquesta brevetat que l’autora justifica de vegades per les contínues 
interrupcions del seu treball, bé per les visites, bé pel seu estat de salut, contrasten amb altres 
cartes que envià, paral·lelament, a altres destinataris. Aquest és el cas dels textos que va rebre 
Roser Mateu, en la mateixa època, com a contestació de diversos requeriments seus, una 
realitat que porta a Albert a demanar disculpes ja que “sens donar-me’n compte, la ploma ha 
corregut en excés” (CATALÀ OC, 1822). Les cartes, amb lletra manuscrita de l’autora, 
manifesten els dubtes lingüístics que assoliren la resta dels seus escrits, sempre al marge de la 

                                                 
8 Com diuen Prado, Bravo i Picazo, “cartas y diarios son, desde luego, dos géneros instantáneos, pero la carta se 

expansiona allí donde el diario se limita a anotar. Aquélla contiene un requerimiento, aguarda una respuesta, 
anuncia o prosigue un diálogo, es una ruptura de la soledad y un instrumento de comunicación etre dos 
conciencias.” (PRADO, BRAVO i PICAZO 1994, 244). 

9 L’última d’aquestes és l’única que va ser publicada en el número 100 de la revista Canigó, l’estiu de 1962, per 
encàrrec dels seus responsables. 

10 Caterina Albert va participar activament en la revista com a col·laboradora eventual, a través de dedicatòries i 
altres textos que eren encarregats pels seus responsables. Així, després del buidatge que ens ha facilitat el 
mateix Xavier Dalfó, hem pogut localitzar articles com “La Tramuntana” (1954), quatre poemes (1956, 1957, 
1958, 1959). Al mateix temps, l’autora va ser objecte de l’interés de la revista, de tal manera que publicaren 
dues entrevistes (1954, 1955), un retrat biogràfic (1957), com també objecte de diverses notícies al voltant de 
l’homenatge per la seua norantena (1959). Caterina Albert va ser objecte d’un número monogràfic de la 
revista el mes de setembre de 1959, on s’abordava la seua figura personal i literària des de diverses 
perspectives. Finalment, després de la mort de l’autora l’any 1966, Canigó li dedicà un número monogràfic 
que incorporava la participació dels membres més representants de la intel·lectualitat catalana d’aleshores. 

11 Cal recordar que aquesta revista passà a ser setmanari el 1971 sota la direcció d’Isabel-Clara Simó després de 
traslladar-se la redacció a Barcelona. El 1983, a causa de la manca d’ajuts institucionals, va deixar de 
publicar-se. Recordem que aquesta revista va tenir un perfil clarament progressista —d’oposició clara durant 
el franquisme— i nacionalista. 

12 Queda pendent per a una investigació posterior poder contrastar els textos que avui presentem amb les cartes 
que va rebre l’autora i que formen part de l’arxiu familiar de l’Escala. Aquesta anàlisi podrà contextualitzar de 
manera més completa les dades que hem destriat. 



 4

normativa fabriana contra la qual tantes vegades es pronuncià. D’igual manera, la irregularitat 
de la seua lletra —un fet que tant en aquestes com en altres cartes reconeix— potenciada pel 
fet que les escrigué des del llit estant, dificulta sovint la comprensió d’algun dels mots. Amb 
tot, hem volgut incorporar-les en l’annex final d’aquesta comunicació per al coneixement i 
difusió d’aquests escrits. 
 
Les cartes de Caterina Albert a Xavier Dalfó 

El tema més recurrent de les cartes de Caterina Albert a Xavier Dalfó és, sens dubte, 
el seu interés per la nova revista que aquest edita des de l’any 1954, tot desitjant que “se fassi 
ben prompte el portaveu de tots els empordanesos” (C1)13. El pretext per iniciar aquesta 
correspondència és els diversos exemplars que l’autora rebé: “tan polits, tan vistosos, tan 
interessants” (C1). Així, al llarg de les dotze cartes que rebé el destinatari, hi trobem distintes 
referències als problemes generals per al pagament de la subscripció a la revista que es fa a 
través de terceres persones, amb les quals l’autora té relacions editorials i econòmiques.14 Cal 
destacar també com l’any 1958 demanava a Dalfó que subscriguera la seua germana 
Amèlia.15 Les lloances envers la revista són tan grans que, fins i tot, es produeixen abans 
d’haver-les llegit: “no podré llegir encar els treballs literaris que conté, però la presentació és 
soperba y merèixen tots vostès, els seus projectistes y realitzadors, una ferma encaixada dels 
llaminers de coses belles” (C5). Aquesta relació epistolar servirà també a l’autora per a 
encarregar diverses tasques al seu interlocutor en referència a d’altres terceres persones, com 
és el cas del fet que disculpen la seua absència en actes públics o que li proporcione 
parlaments fets al seu honor en suport escrit.16 Quan les interrupcions de les visites li 
impedeixen escriure, demana a Dalfó que “saludi als dits amichs si en te avinentesa planera y 
no li ha de proporcionar nous conflictes” (C9). Un any més tard, davant d’una propera visita 
del responsable de Canigó, fa una curiosa sol·licitud: “un álbum per a que en ell anotassen el 

                                                 
13 Usem, a partir d’ara, com a abreviatura per a indicar la carta en la qual està inclosa la cita, la majúscula C 

seguida de la xifra equivalent a l’ordenació cronològica de les cartes que presentem en l’annex (C1-C12). 
D’igual manera, hem fet amb les quatre dedicatòries amb la majúscula D (D1-D4). 

14 En l’entrevista que li féu Baltasar Porcel per a la revista Serra d’Or, Albert també manifesta el seu patiment 
perquè, tot i haver-s’hi subscrit, no ha rebut cap exemplar ni tampoc cap rebut de la publicació que ell 
representa (PORCEL 1965, 69). 

15 És curiós observar com en una de les lletres a Joan Oller del 1963 demana al seu interlocutor que “quan se 
decideixi a publicar una nova novel·la no s’oblidi de que l’Amèlia i jo volem ésser les dues primeres 
subscriptores.” (OC, pàg. 1848). Cal recordar que ja a principis de segle, l’autora es mostrava interessada pel 
fet de subscriure’s a les principals publicacions de l’època, com La Renaixença o d’altres revistes satíriques, 
com recorda Josep Miracle (1978, 38-40). 

16 Aquest és el cas de la sol·licitud que li fa perquè aconseguesca els discurs que el poeta Saltor li pronuncià a sa 
casa i que, per motius diversos que exposa en la carta, no va poder escoltar correctament (C8). Per contra, en 
la carta següent, una vegada és conscient de les dificultats, expressa que “de cap manera permeto que 
prossegueixin les seves gestions per a proporcionarme una copia mecanográfica y repeteixo també les més 
corals mercès per tot lo que han fet fins ara.” (C9). 
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seu nom y adreça els visitants, a fi de que jo, mes endevant, podés donarloshi a cada un 
directament mercès.” (C10). 

Al voltant de la revista que uneix els dos protagonistes del nostre estudi, cal esmentar 
les referències que l’autora fa a possibles col·laboracions escrites,17 com ara una Estampa 
escrita anteriorment i que adjunta a la carta “per si un dia podia servirli per omplenar un 
espay sobrer de la revista” (C1). D’igual manera, Albert proposa a Dalfó un col·laborador —
sense citar el nom— perquè hi parle dels seus viatges, “sense que, naturalment, aixó 
signifiqués cap previ compromís per una part ni altra.” (C2). En una altra ocasió, l’escriptora 
es mostra insatisfeta davant la feina realitzada després de l’encàrrec de Dalfó, tot afirmant 
que “hi he posat uns mots senzills, però cordials, que no son, segurament, els que vosté hauria 
volgut, y, molt menys, els que l’àlbum mereixia” (C8); la dedicatòria que s’inclou en la carta 
onzena té també un caràcter d’encàrrec.  

Cal entendre, doncs, que gràcies a aquestes relacions epistolars, l’autora continuava en 
contacte amb els responsables culturals de la segona meitat del segle XX; una voluntat de 
col·laboració que trobem també en altres cartes seues coetànies, com és el cas de les que 
envià a Roser Matheu, tot contestant un qüestionari al voltant del reconeixement de la figura 
del seu pare, l’editor i escriptor Francesc Matheu, responsable de la publicació d’Un film 
(3.000 metres) en la revista Catalònia entre el 1918 i el 1921.18 En la correspondència que 
envià a Joan Oller, en distintes ocasions podem observar l’interés per la recuperació de la 
memòria de l’escriptor Narcís Oller —“Gràcies a Déu que comença a fer-se justícia al 
ressuscitador de la novel·la catalana! Ja era hora!”, afirma en un escrit del 1963 (OC, pàg. 
1848)—, fins i tot, l’any 1955, manifesta l’interés per refer un text que portava com a títol “El 
cor de Narcís Oller” i que tenia prevista incloure en Mosaic (OC, pàg. 1848); novament, les 
dificultats físiques impediren concretar aquesta peça literària. 

En tot moment, Albert es mostra enormement educada i amable en els tractaments al 
seu interlocutor, amb fórmules de cortesia19 com “no sé com donar-li mercés per les seves 
atencions”, “excusarme per les descortesies que ab vostès he comeses”, “massa he abusat ja 
de la seva atenció” (C1); “ahir vaig rebre sa amable lletra” (C4); “saludant al bon amich de 
Canigó” (C7); “vulga perdonarme la molestia que l’encàrrech puga ocasionar y grans mercès 
a bestreta” (C8); “vulgueu perdonarme’l y per Deu, no se prenguin mes pena. No se pot 
enllaminir mes del que ja llaminegen de costum els llaminers de mena.” (C9). En altres cartes 

                                                 
17 En aquest sentit, recordem les paraules del nebot de l’escriptora, Lluís Albert: “totes les revistes i revistetes 

comarcals d’arreu de Catalunya gosaven sol·licitar-li col·laboracions, que ella feia sense cobrar, com hom pot 
endevinar fàcilment.” (1993, 61). 

18 Vegeu les cartes 2 i 3 en les OC, pàg. 1818-1822. 
19 Un dels seus biògrafs, Joan Oller (1967), destaca la condició “hàbil i diplomàtica, educada sempre” de 

l’autora. 
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coetànies podem llegir expressions semblants, tot mostrant una persona preocupada per no fer 
nosa o traure excessiu temps al destinatari; en aquest sentit, pot ser força representatiu el 
comiat amb què acaba un escrit a Roser Mateu: “Procuraré ésser més correcta d’ací endavant. 
I acabar d’amoïnar-la lo més aviat possible.” (OC, pàg. 1822). Quan els problemes físics, 
producte de l’edat, li impedeixen l’atenció als seus interlocutors, l’autora usa els seus escrits 
per a disculpar-se: “Vulga perdonarme, una volta mes, l’aparent neglicencia” i “de vosté 
admiradora y avergonyida amiga (si vosté vol concedirme generosament aquest titol” 
(ESTRADÉ 2002, 246 i 247). 

En general, en les cartes a Dalfó, tot i la distància cronològica entre l’autora de les 
cartes i el seu destinatari, se sent pròxima a les inquietuds manifestades pels intel·lectuals del 
moment, de manera que s’acomiada com a “companya de devocións y amiga afectissima” 
(C2), en un intent d’aproximar-se a les motivacions de les noves generacions d’autors i 
d’editors. És d’aquesta manera com aquests textos traspuen el sentit d’orgull nacionalista 
davant de dues persones que manifesten un cert grau de complicitat; així Albert s’hi adreça a 
Dalfó com a “bon amich” (C1, C8, C10) o “compatrici” (C3), tot desitjant-li, en un escrit 
posterior, “plè éxit al nou patriòtich esforç que preparen” (C4). L’interés de l’autora pel 
projecte editorial del seu interlocutor, la porta a considerar-se ella mateixa com a 
“canigonenca” en la carta desena. En referir-se a l’homenatge a l’artista de Figueres, Marès, 
l’autora escriu a Dalfó: “és aconhortador aquest viu testimoni de sensibilitat i d’acatament 
colectius als mèrits ab que s’honora y ens honora un home de la nostra sang y del nostre 
sentit racial!” (C5). D’una manera semblant, també es regraciava pels actes en homenatge de 
l’escriptora Dolors Monserdà en una carta a Roser Matheu del 1958, tot felicitant-la “com a 
dona, com a aficionada a les lletres [...], per lo que vostè ha fet i fa per ella” (OC, pàg. 1822). 
Igualment, l’any 1955, en un escrit a Joan Oller, li agraïa que l’haguera “fet quedar bé” en els 
actes d’homenatge al seu pare, l’escriptor Narcís Oller, tot excusant la seua absència a causa 
dels “sotracs rebuts sens lograr revifar-me” (OC, pàg. 1848). 

Hi ha d’altres referències als tòpics culturals compartits per l’autora i el destinatari de 
les cartes que presentem: “com a cataláns de soca, que som, darrera l’ideal, anem a la 
pràctica.” (C5). Després d’aquesta afirmació, Albert demana directament —en una de les 
escasses interpel·lacions directes que fa al destinatari dels escrits— quan ha de pagar 
l’augment del preu de la revista. Hi ha també diverses referències al fet de compartir comarca 
geogràfica entre els dos protagonistes de l’epistolari; així, Caterina Albert es troba feliç per 
l’existència de personalitats en el món de l’art en les seues poblacions com el cas de l’artista 
Marès o de la jove poetessa Nierga: “en realitat, tenim a l’Ampurdá una nova poetesa que 
fará parlar d’ella. Congratulémnosen” (C7). Una realitat comuna que la porta a acomiadar-se 
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com “aquesta seva vella companya de pàtria y de lletres” (C8). No sols s’adreça a Dalfó amb 
aquest grau de complicitat, també ho fa amb els acompanyants de la visita de la qual parla en 
la carta vuitena, així es refereix als assistents, “en Saltor,20 al Sr. Torrent, y al company de 
pàtria Bruguera” (C9). 

L’autora se sent constantment preocupada per emmenar qualsevol falta que haja pogut 
cometre amb el seu interlocutor, de manera que adjunta textos o dedicatòries21 que 
“representi avuy una mena de funció de desagravis y de testimoni de simpatia envers vostè i 
la seva obra” (C1), “copio dues o tres composicións, que incloch, per si podien aprofitarne 
algun mot —encara que ho dubto—, y sols com petit testimoni de bona voluntat en 
complaure’ls” (C4). D’igual manera, després de proposar un col·laborador per a Canigó, 
Albert demana que “vulgueu disculpar la meva suggerensia, motivada per l’interés que 
m’inspira la revista.” (C2). En la carta sisena, de l’any 1958, reconeix l’oblit d’enviar una 
anterior de l’any 1957 i es disculpa “em sap molt greu lo ocorregut” (C6), en tant que no ha 
pogut sumar-se a l’homenatge a l’artista Marès, tal com li havia indicat a Dalfó en la carta no 
enviada. D’igual manera, quan ha ajornat la contestació de requeriments del seu interlocutor, 
l’escriptora s’excusa: “avuy, en els moments que he quedat lliure he fet unes ratlles que ab 
tota vergonya meva li envio per que vosté no crega que no vull complir com dech y com 
desitjo ab vosté y ab Canigó” (C12). 

D’altra banda, l’escriptora de l’Escala es mostra humil,22 tot manifestant expressions 
com “resto molt reconeguda a la deferencia de que vosté y la revista m’han fet objecte” (C1). 
En relació a la visita que Dalfó i altres intel·lectuals feren a l’autora, aquesta se’n mostra 
sorpresa: “Qui havia de dirme a mi que l’ignoscent mèrit23 d’haver entrat, per la gràcia de 
Déu, en una norantena, havia de vàldre’m tan meravellosa recompensa?” (C8). Els 
homenatges i els reconeixements que rep —segons recorda Josep Miracle, “no hi ha diari que 
no festegi Víctor Català, no hi ha tribuna on públicament no s’honori la gran escriptora” 
(1963, 78)— són justificats per ella mateixa com a “recompensa ben extraordinaria al 
ignoscent treball de tenir anys!” (C9), tot relativitzant la seua importància com a creadora. 
                                                 
20 Recordem que en les Obres completes hi ha dues cartes de l’escriptor Octavi Saltor datades en el 1946 i el 

1951 (pàg. 1849-1850). 
21 Al voltant de la funcionalitat i de les característiques de les nombrosíssimes dedicatòries que l’autora creà en 

vida, consulteu l’article de Lluís Albert “Les dedicatòries en vers de Víctor Català” (1989). 
22 Cal recordar que l’autora, des dels primers textos epistolars seus que es conserven, malgrat l’interés que 

desperta la seua obra, manifesta les seues mancances com a escriptora. Així, en una carta del 1903 a Joan 
Maragall, Albert explica quina ha estat la seua formació: “he llegit relativament molt poc i sens ordre ni 
selecció [...], però estudiar amb formalitat quelcom, mai. Això fa que avui siga un perfecte ignorant, de cervell 
indomesticat i potser indomesticable ja” (OC, pàg. 1789). D’una manera semblant, es defineix en l’entrevista 
que li féu Baltasar Porcel: “Sóc una persona ben simple, jo. Anava escrivint tal com sortia i llestos. [...] No sé 
què hi veuen, en mi. Sóc un pobre aficionat: res més. [...] Com una bestiola. Tot el que he fet ha estat per 
intuïció, perquè m’ha sortit així.” (PORCEL 1965, 68-69). 

23 Aquest subratllat, com d’altres que hi ha en citacions dels textos estudiants, és de l’autora. 
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Així ho expressava l’escriptora en una carta del 1951: “jo no sóc ni podria ésser-ho mai un 
docte, sinó un pur instintiu, és a dir, un aficionat que fa el que pot, no obeint a plans ni 
fórmules preestablertes, sinó, senzillament, a la bona de Déu, com diu el poble.” (OC, pàg. 
1850). D’una manera semblant hem d’entendre l’explicació d’una carta del 1959 a Xavier 
Dalfó: “he quedat meravellada de les coses que m’ha dit el Sr. Garrido; m’han semblat tan 
extraordinaries que m’ha fet l’efecte no’s refereixen a mi.” (C10). Davant d’aquesta 
impressió, Albert usa novament l’argument de la vellesa com l’únic mèrit que se li pot 
atribuir: “es una gran sorpresa mes de les moltes que m’han proporcionat els encar noranta 
anys.” (C10). 

Aquest sentiment d’humilitat és aplicat, a banda de la seua figura literària, a les seues 
col·laboracions, com és el cas de la qualificació que atribueix a una Estampa que envia al 
director de Canigó perquè estudie la seua publicació, un “petit croquis sens substància” (C1). 
En un altra ocasió, també fa esment a una fotografia signada que ha enviat a la revista, encara 
que fa l’advertiment següent: “abans de profanar la fotografia amb la meva mala lletra, 
voldria que’l Sr. Marès se dignés passar els ulls per les ratlles que incloch a la volta d’aquest 
full, puig me sabria greu contraria el seu propòsit.” (C11). 

Les al·lusions al seu estat de salut són constants en unes cartes que són escrites quan 
l’autora compta entre 85 i 91 anys i ben bé ha de passar la major part del dia al llit.24 En la 
primera carta tenim notícia d’una relliscada a casa que li va fer mal al peu, després de rebre la 
visita del destinatari de l’escrit. D’igual manera, l’agreujament de les seues condicions la 
porten a manifestar el disgust per no ser suficientment atenta amb el seu destinatari: “mercés 
per la seva deferencia, a la que no puch correspondre com voldria” (C4). D’igual manera, en 
una carta posterior, justifica que “un fort constipat m’ha privat d’ocuparme del seu grat 
encàrrech.” (C11). A través d’aquestes lletres, podem esbrinar els problemes de visió que 
assetjaren l’autora en els darrers anys que visqué i que dificultaren la redacció dels escrits: “y 
prou: que’ls ulls, malalts, no’m deixen fer res, ajudant a les demés dificultats que 
m’obsedeixen aquests dies” (C4). En una altre escrit, fa l’observació següent: “no se si 
entendrá aquestes ratlles, puig aquests dies la molestia dels ulls se m’ha aguditzat y’m 
destorba bastant.” (C9).25 Paral·lelament, en una de les cartes a Roser Matheu de mesos més 
tard s’hi refereix a aquest problema físic, encara que en aquest cas, es regracia perquè “els 
                                                 
24 Unes referències que contrasten certament amb les paraules de Joan Oller en la biografia que dedica a 

l’autora, qui afirma que “mai no l’hauríeu sentida queixar-se, si no fos de malalties familiars.” (OLLER 1967). 
Amb tot, si fem cas de les paraules d’ella mateixa, en l’entrevista que li féu Baltasar Porcel, des de la mort 
dels germans, quinze anys abans, passava la major part del dia al llit (PORCEL 1965, 67). En la mateixa 
entrevista coneixem la gran quantitat de visites i de cartes que l’autora afirma rebre. 

25 Un aclariment similar que podem llegir en la darrera carta a Tomàs Roig i Llop que edità Jordi Castellanos: 
“els culpables més immediats són els ulls. [...] m’han deixat completament inutilitzada, com pot veure vostè 
per la desballestada caligrafia.” (CASTELLANOS 1977, 89). 



 9

ulls m’han permès tan desacostumat aliret” (OC, pàg. 1824), raó per la qual ha pogut redactar 
el text anterior. Segons coneixem per diversos testimonis26 i pels mateixos escrits de l’autora, 
aquest problema visual —segons sembla, unes cataractes— va anar agreujant-se. D’altres 
informacions relacionades amb l’estat físic d’Albert és la presència de la seua germana 
Amèlia amb ella a l’Escala “mentres jo no estiga be de salud” (C6), un fet que es repeteix 
periòdicament i que permet la convivència de les dues germanes durant “llargues 
temporades” (C6).27 Amb tot, sembla que feia poc l’autora havia tingut problemes, segons 
coneixem en una carta data el 17 de maig del 1958 —un mes abans a l’esmentada 
anteriorment— adreçada a Roser Matheu on afirma que “faig llit encara” (OC, pàg. 1822). 

És interessant la referència constant als silencis d’aquest epistolari, de manera que 
l’autora sovint explica a Dalfó els seus motius: “Aquest incident [la inoportuna relliscada] va 
posar, de repent, pany y clau a les meves, ja prou moderades, activitats, per una bona 
temporada y aquesta ha estat la causa principal del meu silenci.” (C1). En altres ocasions, 
encapçala els escrits amb expressions que cerquen la disculpa davant del retard en les 
contestacions epistolars, com podem llegir en la sisena i setena carta. D’igual manera 
succeeix al principi d’una carta del 1963 a Joan Oller: “vostè haurà estranyat cada llarg 
silenci, amb raó per part de vostè, però sens culpa per part de la signant.” (OC, pàg. 1848). 
Un advertiment molt semblant al que encapçala una de les cartes coetànies enviada a Sebastià 
Estradé: “mil perdons per mon silenci que li haurà semblat a vostè tan descortès com 
inexplicable.” (ESTRADÉ 2002, 245). Cal fer esment també d’un dels trets recurrents en 
aquestes cartes com és la referència continuada a les interrupcions en la seua redacció que 
provoquen diversos agents externs, com és l’ocupació en altres menesters i, molt 
especialment en les seues darreres cartes, les nombroses visites que rep a casa. Així, en una 
carta del 1957 al director de Canigó, l’autora es disculpa del retard en la contestació d’una 
carta: “tot avuy i ahir he tingut visites y és tardíssim quan puch ocuparme de encàrrech de 
vosté” (C4). Poc temps després escrigué una carta a Roser Matheu on donava la mateixa 
exculpació: “han omplert ma cambra de visitants, coneguts i desconeguts, de parcers, de 
passavolants, d’ocupacions apressants i indeclinables i se m’han menjat les hores —a voltes 
fins a mitjanit— de tal manera, que la meva bona voluntat no ha pogut donar més de si” (OC, 
pàg. 1818). Albert hagué de continuar el seu escrit en una altra carta datada tres dies més tard, 
a causa que “ahir els amables acompanyants no em deixaren fins prop de mitjanit” (OC, pàg. 

                                                 
26 Principalment, podeu consultar les biografies de Joan Oller (1967) i de Josep Miracle (1978). En dues cartes 

del 1960 i del 1962 que rebé Sebastià Estradé, també apunta aquest problema de visió com al causant del seu 
silenci epistolar (ESTRADÉ 2002, 246). 

27 En una carta que envià a Joan Oller el 1963 tenim constància que les dues germanes van emmalaltir greument 
de grip, una epidèmia que va envair l’Escala, on “el noranta-cinc per cent dels habitants feia llit i mai se 
l’acabaven de treure de sobre” (OC, pàg. 1848). 
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1820). En la darrera carta que rep Dalfó, l’autora l’encapçala amb una justificació semblant 
del seu silenci: “no vaig poder ocuparme absolutament, per haverhi gent a casa que entraven 
y sortien seguidament de la meva cambra.” (C12). És curiós observar com aquest recurs ja 
era present en la llarga correspondència que tingué amb Joan Maragall, on expressava “per 
tres o quatre dies he tingut que deixar interrompuda aquesta lletra” (OC, pàg. 1.793), encara 
que les pauses en les cartes que hem analitzat responen a estones molt més breus, com és el 
reconeixement que fa a Xavier Dalfó: “interrompuda aquesta lletra abans de poder signarla” 
(C5). De vegades, aquesta excusa esdevé una autèntica fórmula d’acomiadament, com podem 
llegir a la fi de la carta desena: “No puch continuar: tinch visites”. D’una manera semblant, 
aquest és el pretext per a tancar una carta a Tomàs Roig i Llop del 1951: “com ja temia, 
aquestes ratlles han estat interrompudes tantes vegades, que pera que no ho siguen una 
vegada més, tanco de cop.” (CASTELLANOS 1977, 88). Aquesta justificació pot aplicar-se 
segurament a la interrupció de la carta següent: “No puch escriure mes avuy; per això no he 
dit res encar a vostès tots del bon amich Canigó” (C11).  

En els seus darrers anys, Caterina Albert escrivia, segons llegim en les seues cartes, 
entre visites. Les abundants salutacions que rebia en els seus darrers anys esdevenen un 
continu lògic dels costums de la casa pairal a l’Escala.28 Josep Miracle clou la primera versió 
de la seua biografia amb una descripció de les visites que rebé l’autora al voltant del seu 
noranté aniversari el 1959: 

Són les noves promocions, que s’acosten. I Víctor Català respira, satisfeta, 
complaguda. “Vetlleu el foc!”, els recomana. [...] Un bon dia tot el voltant del llit de 
Víctor Català s’engarlanda de figures. Són el que vetllen el foc; són els escriptors 
catalans. Molts s’han retrobat en les anuals conteses per aconseguir el Premi Víctor 
Català, el de les proses narratives que ningú com Víctor Català no ha sabut fer 
emotives. Escriptors de més enllà de la setantena, de més ençà de la vintena. Tots hi 
són. [...] I tots els escriptors retornen a Barcelona, rejovenits pel contagi de l’ànima 
sempre jove de la degana, i més que mai decidits a vetllar el foc perquè el foc no 
declini ni s’apagui. (MIRACLE 1963, 78) 

 
Un tractament a banda ha de tenir la visita de l’interlocutor de les cartes que 

analitzem, tot acompanyat d’altres personalitats de la comarca, a casa de l’autora, segons ella 
mateix recorda en la carta vuitena. Albert reconeix no haver encertat “a manifestarloshi ma 
reconeixensa” a causa d’haver-se quedat “tan confosa y desorientada” davant de “la 
gratíssima visita de vostè y els seus companys” (C8). Segons s’entén de les paraules de 
l’escriptora, podem imaginar que el seu tracte davant de la inesperada visita no va ser del tot 

                                                 
28 Recordem les explicacions de Josep Pla sobre l’autora i els seus germans i els costums tertulians que sempre 

havien tingut. Podeu trobar aquesta informació en Retrats de passaport (OC 1970, 449-455) i en Escrits 
empordanesos (OC 1980, 181-183). 
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amable,29 ja que li demana que “vulgueu perdonar la meva llosquesa”, després d’adonar-se 
que “l’acte que jo creya una amable improvització de circumstancies, tenia una preparació y 
una envergadura extraordinaries.” (C8). Paral·lelament, en la carta demana si és possible que 
li proporcionen una còpia escrita de la conferència d’un dels visitants, el poeta Saltor, tot 
justificant que no la va escoltar bé a causa “del lleu afebliment que a moments sufria la veu 
que estava escoltant” (C8), un reconeixement que fa després d’afirmar que havia estat poc 
amable davant de la seua visita. En la carta novena, Albert justifica no haver escrit als 
companys de la visita anterior d’una manera habitual en lletres anteriors: “No he estat un 
moment sola” (C9).30 

Pel que fa a la seua redacció, l’autora demana disculpes pel seu model ortogràfic, “no 
fassi cas de l’ortografia que en aquest trevallh i en tots els meus uso” (C1), tot criticant de 
manera ben irònica el model normatiu propugnat per l’Institut d’Estudis Catalans amb 
l’afirmació “mentre espero que maduri l’oficial, tant necessitada de revisió y perfeccionament 
encar” (C1). Amb tot, en relació als escrits que envia per la seua publicació en Canigó, 
l’escriptora permet “que els que reprodueixin els meus escrits els ajustin a l’ortodoxia del 
moment, per no ferloshi trencar l’armonia general en aquest ram”, tot i advertir “que no 
m’alterin el lèxich ni la construcció que m’imposen imperatius de criteri.” (C1). Després 
d’enviar altres composicions perquè s’estudiés la seua possible publicació, Albert fa el 
mateix advertiment anterior: “sapiguent que, forçosament, han d’ésser transitoris, no m’he 
preocupat de les normes ortográfiques actualment en us, peró tenen el meu permís per 
ajsustarhi vostés lo que utilitzin, si quelcom de lo remés podeu aprofitar, peró els estimaré 
servin el lèxic y la construcció de les meves ratlles.” (C4). És obvi que la resistència de 
l’autora per emprar el nou model normatiu és relativa a la fi de la seua vida literària, en tant 

                                                 
29 Per a contrastar aquesta anècdota, podem llegir en la biografia que li féu Joan Oller (1967) que Albert 

“defugia discussions i violències i sabia més aviat atreure la gent que no pas rebutjar-la”. Unes paraules que 
contrasten amb el perfil que Josep Pla en fa després d’haver-la visitat i fer-li els seus compliments: “no he 
conegut mai cap persona que, davant els intevitables elogis que naturalment se li havien de fer, reaccionés 
d’una manera més decididament contrària” (PLA 1970, 453). Tot i això, l’escriptor de Palafrugell intenta 
justificar la seua reacció negativa: “l’adopció d’una posició de defensa davant una supsada meva manera de 
ser, considerada per ella excessivament crítica i anticonvencional.” (PLA 1970, 454). La mateixa autora, en 
una carta a Octavi Saltor el 1951, sembla contraposar les paraules de Pla: “mai no m’ha ofès una censura ni 
enorgullit en demasia una alabança” (OC, pàg. 1850). 

30 La imatge que els visitants podien tenir de l’autora és descrita minuciosament per Baltasar Porcel en 
l’entrevista que li féu l’any 1965: 

La senyora Albert té quasi sempre el bust mig incorporat. Vesteix una camisa de dormir de roba de fil, 
excel·lent, amb un voraviu de randa. Porta a sobre un pentinador. Tot blanc, nítid, com el tapall del llit. 
En entrar i en acomiadar-se, em dóna la mà: la pell és fina, suau, acurada. El color de cara, també. 
(PORCEL 1965, 67) 
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que permet l’aplicació de la regulació fabriana als seus textos, tot i que manté les seues 
diferències dins del camp sintàctic i semàntic. 

La qualitat de la seua lletra és també un dels temes recurrents en aquest epistolari. 
Així ho manifesta després de tornar al destinatari uns llibres que aquest li deixà: “demanantli 
perdó per haverlos maculat amb una caligrafia tan indecent.” (C3). L’autora justifica de 
seguida la seua falta: “jo tinch molt mala lletra de natural y havent d’escriure en la posició 
forçada de quan s’està al llit, encar més.” (C3), “l’escriure des del llit fa que la meva lletra 
sigui encar més il·legible que de costúm, peró no puch ferla millor” (C4). Fins i tot, quan es 
tracta de col·laboracions que envia a Dalfó per a la revista que dirigeix, l’autora afirma que ha 
demanat que li redactaren el text a màquina, tot i que potser ha estat “pitjor encara el 
guarniment que’l sant” (C1), en una mostra més de la subtil ironia que sovint manifesta en les 
seues cartes. En una altra ocasió reprodueix en “lletra d’estampa” una dedicatòria feta 
anteriorment, “a fi de que vosté puga entendre lo que ha volgut dirli s.s y amiga” (C3). En 
altres ocasions, justifica la mala lletra d’una carta al fet que “escrich tan precipitadament” per 
aclarir que “tinc gent aquí” (C6), una confidència que fa presagiar la nosa que, de vegades, li 
fan aquelles visites. En la darrera carta que rep Dalfó, l’escriptora reconeix com 
l’agreujament de la visió dificulta encara més la lectura dels seus textos: “no se si podrá 
llegirles, perqué estich malalta, passo una molestíssima afecció als ulls, que no’m deixen 
veure hont poso la ploma” (C12). 

És interessant destacar l’observació de l’autora en la primera carta a Xavier Dalfó que 
analitzem quan defensa l’ús del seu propi model ortogràfic: “segueixo escriguent a la meva 
manera, que no’ns violenta la forma d’expressió espontánia” (C1). Albert opta una vegada 
més per una escriptura mancada de mediatitzacions arbitràries, en sintonia a la formulació de 
la teoria de la paraula viva del seu company de generació, Joan Maragall, com també 
reconeix haver fet després de l’encàrrec que Dalfó li va fer per un dels àlbums de Canigó: “hi 
he posat uns mots senzills [...], han estat els primers en saltar directa y espontaníament , de la 
ploma.” (C8). Una defensa de l’espontaneïtat que ella mateixa contradiu en la darrera carta de 
l’epistolari estudiat: “jo may he sabut improvitzar” (C12).31 I és que Albert manifesta la seua 
nosa per no tenir “temps ni manera de corretgir y pasar en nèd (mellor dit, de completar l’idea 
y esborrar les atzaguellades de la má) de dites ratlles.” (C12). L’autora recomana als 
destinataris de la dedicatòria que adjunta en aquesta carta que “netegin y ordenin, si hi ha 

                                                 
31 Si atenem a les consideracions de Jordi Castellanos sobre les valoracions d’Albert sobre la seua pròpia obra 

—“La sinceritat: heus ací una peça que apareix constantment en totes les justificacions estètiques de Víctor 
Català” (Castellanos 1997, 57)— hem de poder valorar la importància d’aquesta afirmació que l’allunya de 
les atribucions d’improvisació que diversos crítics de principis de segle aplicaven a l’obra modernista de 
l’autora. En sintonia amb aquestes afirmacions anteriors, podeu llegir l’article “La teoria poètica de Víctor 
Català” de Gabriela Gavagnin (1991). 
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manera, els meus disbarats y absolguin de càstich —que prou el porta en si mateixa— a la 
seva pesarosa amiga” (C12). 

Cal esmentar, finalment, la inclusió de dedicatòries improvisades, en versos lliures, en 
diverses de les cartes analitzades, com en les cartes segona i tercera, segons hem esmentat 
anteriorment. Aquest és un fet recurrent en altres textos de l’autora. Recordem que, en una 
carta a Joan Maragall, tot lloant el model poètic de l’autor, Albert afirmava que “m’agrada 
més aquesta preciosa brevetat que els estiraments d’un gran poema”. L’autora defensa, doncs, 
la creació de peces breus, com a “filles llegítimes d’un moment d’inspiració”; per contra, 
opina que “en un llarg poema és impossible sostenir aquesta inspiració d’un cap a l’altre” 
(OC, pàg. 1793). Per això, podem entendre que, tot i desenvolupar una certa producció 
poètica —agrupada en els dos reculls El cant dels mesos i Llibre blanch / Policromi / Tríptic 
(OC, pàg. 1423-1499)—, l’autora matisa la seua producció en vers que, com ella mateixa 
reconegué en una carta a Sebastià Estradé del 1962, “diguemne poesies, pe’l fet de tenir totes 
les ratlles curtes” (ESTRADÉ 2002, 246), una creació que usa constantment en les seues 
dedicatòries de llibres i en altres escrits epistolars.32 És curiós observar com la personalitat 
femenina de l’autora de les cartes es transforma en masculina a l’hora de signar aquests 
textos de pretesa condició literària, de manera que són signats amb el nom complet de Víctor 
Català, un breu L’autor o, en el cas de la carta onzena, la doble accepció Caterina 
Albert/Víctor Català. Com recorden Enric Prat i Pep Vila, en l’estudi anteriorment esmentat, 
Caterina Albert tenia una gran “facilitat per a la versificació” (2002, 439),33 per la qual cosa 
feia servir constantment petits poemes en les seues dedicatòries de llibres o d’altres escrits 
menors. Les cartes inèdites que avui presentem no en són una excepció; ja en la tercera carta, 
inclou un poema en vers lliure en honor al seu interlocutor Xavier Dalfó Hors. Albert 
defineix la revista Canigó—en una dedicatòria que adjuntem en l’annex de l’any 1958 i sobre 
la qual fa referència la carta vuitena—, com un “raconet de llar payral del empordanés, escó!” 
(D1).34 Paral·lelament, com a mostra d’agraïment a la felicitació pels noranta anys de l’autora 
—l’11 de setembre de 1959—, aquesta envià a Dalfó una dedicatòria en una tarja que 
presenta un autoretrat seu del 1900 i que va fer servir en el seu aniversari.35 Caterina Albert 
—que així signa, amb el pseudònim entre parèntesi— agraeix a l’equip de Canigó “de tot cor 
                                                 
32 Contrasteu les conclusions de Prat i Vila (2002, 439-440). 
33 De manera semblant es refereix Josep Miracle en la segons versió de la biografia de l’autora (1978, 196) i 

Lluís Albert en l’article “Aspectes inèdits de Caterina Albert” (1993, 55): “molts fragments en prosa els havia 
de retocar, perquè li fluïen espontàniament en forma de vers lliure rigorosament metrificat.” 

34 A l’igual que en les cartes, amb aquesta inicial ens referim a les dedicatòries inèdites que Xavier Dalfó ens ha 
cedit per al seu estudi. 

35 La impressió d’aquesta tarja de celebració sembla que va ser motivada per l’allau de felicitacions que rebé 
l’autora, la qual contestava amb uns versos d’agraïment. Josep Miracle, en la seua primera biografia, ja 
destacava com “tothom s’admira d’aquella simplicitat, d’aquella femenívola energia que no s’esgota posant 
dedicatòria rera dedicatòria” (MIRACLE 1963, 78). 
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les proves d’amistat y bon afecte que s’han servit donar en innumerables avinenteses” (D2). 
Una prova d’agraïment que l’autora vol concretar en el director de la publicació i amic, de 
manera que adjunta una altra felicitació, en aquest cas personalitzada: “al excel·lent amich 
Xavier Dalfó Hors, en recordança de la norantena de sa reconeguda” (D3). 
 
A tall de conclusió 

L’existència de distintes fórmules retòriques en les distintes mostres epistolars 
analitzades demostra que el gènere en què se situen és força recurrent per a l’autora al llarg 
de tota la seua vida. És ben cert que la quantitat considerable de cartes que Caterina Albert 
redactà, per tal de mantenir uns contactes intel·lectuals que no sempre eren possible per les 
seues llargues estades a l’Escala, la proveïren d’unes estructures personals que sovint són 
presents en el seu estil. Aquest recurs, amb el pas del temps, va veure’s incrementat; una 
autora gran que a través dels epistolaris que iniciava amb la nova generació d’intel·lectuals —
alguns dels quals eren fills d’altres autors de la seua generació, com Roser Matheu o Joan 
Oller— mantenia el caliu encés de la seua figura literària. Les nombroses visites que rebia en 
els darrers anys, encara que interrompien la seua tasca quotidiana, servien a l’autora per a 
estimular la continuïtat cultural catalana.36 La voluntat de l’autora per mantenir la vigència de 
la seua informació provocava el seu interés per noves iniciatives com la revista que s’editava 
aleshores a Figueres, ben prop d’on ella residia. Així, al llarg de les cartes inèdites estudiades, 
com també en les dedicatòries en vers, l’autora exalça els interessos comuns —amb el seu 
interlocutor i amb la revista que dirigeix— per la tradició cultural empordanesa i el sentiment 
cultural català. 

Els recursos retòrics que inclou Albert en les seues cartes dificulta, en certa mesura, 
l’espontaneïtat habitual en textos d’aquesta natura. Víctor Català, l’autor, amaga el grau de 
sinceritat d’una dona que continua incentivant la imatge que ella mateixa s’ha creat en els 
darrers anys, la supervivent d’una generació que, any rere any, ha vist desaparéixer els seus 
companys d’activitat.37 Una Albert casolana que es manifesta malaltissa i aïllada, això sí, 
contínuament visitada per aquells que li volen retre homenatge. Amb la humilitat i la 
discreció que va caracteritzar gran part de les seues aparicions públiques, l’escriptora demana 
constantment disculpes pels seus silencis —provocats per la minva de facultats físiques que 
                                                 
36 Així ho entén també Sebastià Estradé qui, després de valorar els darrers homenatges a casa de l’autora, afirma 

que “és evident que Caterina Albert temia morir sense un entorn d’altres valors que continuessin conreant i 
enaltint suficientment les lletres catalanes de les quals ella va ser una singular forjadora” (ESTRADÉ 2002, 
244). 

37 Sobre la creació d’una imatge pròpia d’autora aïllada i fora dels nuclis culturals del seu moment, pot ser 
interessant l’afirmació de Josep Pla en el retrat que fa sobre l’autora: “Em penso que agradava molt, 
probablement perquè no es prodigava gens i vivia en la suficient llunyania per a crear la llegenda inevitable” 
(PLA 1970, 453). 
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l’edat li comporta— però es mostra, com en les cartes a Roser Matheu i Xavier Dalfó, 
plenament lúcida, amb la totalitat de les facultats mentals fins gairebé la seua mort. En certa 
mesura, també podem entendre aquesta diversitat de recursos amb la voluntat de construir 
una captatio benvolentia que predispose positivament al lector —en el cas de les cartes, al 
destinatari— davant d’aquests textos. L’escriptora M. Mercè Roca, en la conferència 
inaugural de les II Jornades d’estudi de l’any 2001, recordà l’ús d’aquest recurs en les 
introduccions que ella mateixa feia a les seues obres (“Pòrtics”, “Precs”, “Mots”, 
“Endreces”), “tot és perquè l’estimin i l’acceptin i la deixin tranquil·la” (ROCA 2002, 29). 
Una anàlisi acurada del conjunt de la seua producció epistolar podrà ampliar, sens dubte, la 
perspectiva que amb el nostre estudi hem intentat esbrinar: les darreres paraules escrites des 
del jaç. L’empremta perenne de la seua personalitat literària a través de les cartes escrites 
enmig de les visites. 
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ANNEX38 
 
CARTES 
 1 (C1) 
 

La Escala, 7 Nbre de 1954. 
 
Sr. Dn. Joan Ma. Dalfó. 
Figueras. 
 

Bon amich Sr. Dalfó: no sé com donarli mercés per les seves atencions y, ensems, excusarme 
per les descortesies que ab vostès he comeses. 

Tinch rebut l’obsequi de diversos nombres de Canigó —tan polits, tan vistosos, tan 
interessants!— y resto molt reconeguda a la deferencia de que vostè y la revista m’han fet objecte. Jo 
prou hauria volgut donarli desseguida, abans mots, testimoni d’eixa reconeixensa, peró va fer la mala 
sort que, gairebé a frech de la seva grata visita, una inoportuna relliscada me precipites d’alt a baix de 
l’escala de casa, malmetentme un peu i contusionantme tota. Aquest incident va posar, de repent, pany 

                                                 
38 En l’edició d’aquestes cartes i dedicatòries inèdites, hem respectat en tot moment l’ortografia usada per 

l’autora. Tan sols hem regularitzat la puntuació i hem aplicat els usos adequats de les cometes i de la lletra 
cursiva, com també el punt situat en la l geminada. Hem optat, per tant, de reproduir els textos amb la major 
fidelitat possible que foren escrits. 
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y clau a les meves, ja prou moderades, activitats, per una bona temporada y aquesta ha estat la causa 
principal del meu silenci. 

Deu vulga que d’açí endavant puga correspondre a uns y altres amb la deguda correcció. 
Avuy, regirant papers topo ab l’adjunta Estampa, que, formant part d’una petita colecció, 

havia escrit temps enrera, y temptada per la proximitat de Sant Martí y l’oportunitat d’escriure a 
vosté, l’incloch aquí per si un dia podia servirli per omplenar un espay sobrer de la revista. Es un petit 
croquis sens substància; tal com siga, peró, desitjo que representi avuy una mena de funció de 
desagravis y de testimoni de simpatia envers vostè i la seva obra, que ens honora una mica a tots. 

No fassi cas de l’ortografia que en aquest trevallh i en tots els meus uso; mentres espero que 
maduri la oficial, tant nesessitada de revisió y perfeccionament encar, segueixo escriguent a la meva 
manera, que no’m violenta la forma d’expressió espontánia, peró deixant, naturalment, que els que 
reprodueixin els meus escrits els ajustin a l’ortodoxia del moment, per no férloshi trencar l’armonia 
general en aquest ram, a condició de que no m’alterin el lèxich ni la construcció que m’imposen 
imperatius de criteri. 

No cal dir que li prego me consideri un subscriptor més de Canigó que desitja se fassi ben 
prompte el portaveu de tots els empordanesos. 

Y prou per avuy, que massa he abusat ja de la seva atenció. Aquesta seva affma. que saluda 
als amichs tots de eixa 
 

Cath. Albert Paradís 
 

P.E. Com tinch tan mala lletra he fet passar a máquina l’Estampa, peró resulta, segons veig, 
pitjor encara el guarniment que’l sant, com se sol dir. De totes maneres, l’incloch per si entre les dues 
copies poden traure l’entrellat de la que jo he volgut escriure. 
 
 2 (C2) 
 
La Escala, 6 Febrer 1955. 
Sr.Dn.Xavier Dalfó. 
Figueras. 
 

Distingit Sr. Director: He rebut el magnífich exemplar de Canigó que conté la crítica del 
llibre del meu nebot Lluis Albert. Suposo que l’afavorit n’estará molt content. Per la meva part he 
llegit eixa crítica ab la major atenció y es de esperar que lo mateix faran forces sardanistes de cor y 
ànima que, per sort, son la majoria dels balladors de les nostres contrades. Mercés mil per la 
deferencia qu’ls ha merescut l’opúscul y el firmant del mateix. Ara els hi estimaria volguessin 
trametre aqueix nombre al meu nebot, a Barcelona, carrer Valencia 226, 1º, 1ª (xamfra Enrich 
Granados). 

Un d’aquests dies el meu encarregat D. J. Masset passará per eixa redacció a satisfer l’import 
de la meva subscripció a la revista, per tot el 1955, junt amb el’exemplar que vostés hauran enviat ja a 
Barcelona i d’altre que reservará l’esmentat senyor. 

Dies enrere vaig pensar en vostés. Un meu jove amich ha fet un viatge a Holanda y al 
contarme’n les particularitats emèses, vaig figurarme que, referides en breus notes, podrien interessar 
als llegidors de Canigó. Si vostés creguessen lo mateix, ab molt gust els posaria en relació ab el meu 
jove amich, sens que, naturalment, aixó signifiqués cap previ compromís per una part ni altra. 
Vulgueu disculpar la meva suggerensia, motivada per l’interés que m’inspira la revista. 

Ab aquesta avinentesa se repeteix de vostès companya de devocións y amiga affma. 
 

Cath. Albert Paradís 
 
 3 (C3) 
 
La Escala, Agost de 1956. 
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Distingit compatrici: Aquí li retorno els llibres que m’ha deixat, demanantli perdó per 

haverlos maculat ab una caligrafia tan indecent. Jo tinch molt mala lletra de natural y havent 
d’escriure en la posició forçada de quan s’està al llit, encar més. 

Peró vostè ja se’n farà càrrech. De totes maneres, per empititir una mica el meu pecat, copio 
les endreses en un escarni de lletra d’estampa a fi de que vosté puga entendre lo que ha volgut dirli s.s 
y amiga 
 

Cath. Albert Paradís 
 

AL ESCRIPTOR DE FIGUERES, 
FRANCESCH XAVIER DALFÓ, 
QUE AB TANTA FÉ, LES TRESQUERES 
SEGUEIX DE LA TRADICIÓ... 
QUE DEU LI DÓNI CORATGE 
PER FERHO SENS DEFALLIR, 
HONORANT L’HERÒICH ROMIATGE 
D’AQUELLS QUE’L VAN PRECEDIR! 
 

 --- 
 

A XAVIER DALFÓ HORS, 
El nou tany que, gemat, se perfila  
de les lletres en l’àmbit payral;  
ab un raig de coral simpatia  
y una estreta de mans amical. 
 
 L’Autor. 
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 4 (C4) 
 
 

La Escala 1 Març 1957. 
 
Sr.D. Xavier Dalfó. 
Figueres 
 

Distingit amich: abans d’ahir vaig rebre sa amable lletra. Mercés per la seva deferencia, a la 
que no puch correspondre com voldria, perqué no estich bona encar. 

Miro, de correguda, papers vells y copio dues o tres composicións, que incloch, per si 
podien aprofitarne alguna —encara que ho dubto—, y sols com petit testimoni de bona voluntat en 
complaure’ls. Lo que no’ls serveixi els estimaré m’ho retornin. 

Com veurà, sapiguent que, forçosament, han d’ésser transitoris, no m’he preocupat de les 
normes ortográfiques actualment en us, peró tenen el meu permís per ajustarhi vostés lo que 
utilitzin, si quelcom de lo remés poden aprofitar, però els estimaré servin el lèxic y la construcció de 
les meves ratlles. 

Tot avuy y ahir he tingut visites y és tardíssim quan puch ocuparme de encàrrech de vosté. 
Això y l’escriure des del llit fa que la meva lletra sigui encar més il·legible que de costúm, peró no 
puch ferla millor. 

No he pogut contestar encar al amich Bruguera; si en té vostè avinentesa, li estimaria me fes 
la mercé de saludarlo de la meva part y dirli que les mostres de poesia que tingué la gentilesa 
d’enviarme, no demostren una esperança, sinó una plena realitat ja, de un nou poeta. 

Y prou; que’ls ulls, malalts, no’m deixen fer res, ajudant a les demés dificultats que 
m’obsedeixen aquests dies. 

Desitjant plè éxit al nou patriòtich esforç que preparen, se repeteix s.s y a. 
 

Cath. Albert Paradís 
 
Suposo el Sr. Massot haurá pagat ja la meva subscripció a Canigó y el Sr Doctor P. Martínez la 
meva subscripció pro capella Brunet. 
 

 5 (C5)39 
 

La Escala, 15 Sepbre 1957. 
Sr. Dn. Xavier Dalfó 
Figueras. 
 

Ja que, per causes involuntaries, va èsserme defès fer constar oportunament la meva 
adhessió al gran Homenatge que el seu poble y els seus admiradors, rendiren al nostre excels senyor 
Marès, aprofito els primers instants en que puch disposar de mi mateixa per a pregar a vostè, amich 
Dalfó, vulga fer arribar —favor que l’estimaré de veres— la meva més cordial anhorabona a 
l’il·lustre Mestre, per aquest fervent i justíssim tribut d’admiració y reconeixensa a la seva rellevant 
personalitat y a la culminació triomfal del seu art. 

Es aconhortador aquest viu testimoni de sensibilitat y d’acatament colectius als mèrits ab 
que s’honora y ens honora un home de la nostra sang y del nostre sentit racial! 

Interrompuda aquesta lletra abans de poder signarla, rebo el magnífich extraordinari de 
Canigó. No podré llegir encar els treballs literaris que conté, però la presentació es soperba y 
merèixen tots vostès, els seus projectistes y realitzadors, una ferma encaixada dels llaminers de 
coses belles. 

Y ara, com a cataláns de soca, que som, darrera l’ideal, anem a la pràctica. Ja farà el favor 
de dirme si l’escreix de 15 ptes. s’ha de pagar inmediatament o quan la subscripció. 

Vaig a acabar, repetint, com diu el poble: que per molts anys puguem fer semblants obres! 

                                                 
39 Com hem esmentat anteriorment, aquesta carta va ser inclosa per l’autora en la següent. 
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Ab salutacions als bons amichs de Canigó se repeteix de vosté affma. companya de 
devocións y amiga, 
 

Cath. Albert Paradís. 
 

 6 (C6) 
 

La Escala, 13 Juny de 1958. 
Sr.Dn. Xavier Dalfó. 
Figueras. 
 

Distingit amich: Després de setmanes de no poder ocuparme ab regularitat y detenció dels 
meus assumptes, avuy he revisat l’aplech de lletres que tenia per contestar y entre elles trobo, bó y 
clòsa, una, de lletra meva, adressada a vostè. Judiqui la meva sorpresa. Obro el sobre y llegeixo 
l’adjunta. Se veu que al retirar els papers del meu capsal, inadvertidament, s’escorré aquesta carta 
que estava per tirar al correu, entre les rebudes del dia. Em sab molt greu lo ocorregut, molt 
particularment, per no haver pogut figurar a son temps mon nom en la llista dels adherits al 
homenatge al gran Mestre. Fácim, bon amich, la mercè de fer constar, quan ne tinga l’avinentesa, lo 
involuntari de l’omició. 

Y ara, un encàrrech més. La meva germana, Amelia Albert, Vda. de Riera, li prega la 
considerin com a subscriptora, desde primer del any passat. Poden enviarli els nos de Canigó aquí, 
hont passa, per ara, (mentres jo no estiga be de salud) llargues temporades y per l’import de la 
subscripció, ajuntarlo al de la meva (peró, fent constar el nom d’ella), que’s ocupa de pagar el 
senyor Masset. 

Vaig fer demanar al seu corresponsal en aquesta vila, Felix Ballesta, dos exemplars, que me 
convenen, del darrer número de la revista. Si aquest Sr. se descuydava de demanarlos a vostès, 
poden enviarlos vostés directament o per conducte de dit senyor, al que, així que’ls rebrem, 
abonarem l’import si vostés no manen locontrari. 

Escrich tan precipitadament (tinch gent aquí) que no se si entendrá la meva lletra; peró no 
he volgut esperar ni un dia més, en excusarme ab vostés, aixi que he trobat l’adjunta. De vosté affm. 
amiga 
 
C. Albert Paradís. 
 

 7 (C7) 
 

La Escala, 30 Juliol 1958. 
Sr. Dn. Xavier Dalfó. 
Figueras. 
 

Distingit amich: Ja fa dies que li volia escriure, peró m’ha estat impossible ferho fins ara. 
Vaig veure en Canigó que vostès recullien les cotitzacions per a l’Homenatge als nostre 

Magnífich Sr. Marès. Aquí incloch la meva petita contribució al mateix y prego a vostè vulga fer 
constar, en el lloch y moment oportúns, la meva mes entussiasta adhessió. Perdoni la molestia y 
acceptin les mercès mes expresives. 

S’han rebut mes nos de la revista, inicials de la subscripció de la meva germana; manquen 
els corresponents a Abril y Maig, que suposem no haurán tingut a mà de moment, peró els enviarán 
mes endavant a fi de que no li quedi l’any incomplet. 

No va dirme vosté si les 15 ptes. de l’extraordinari en temps enrera s’havien d’abonar apart 
o quan la subscripció del any. Com nostre administrador Sr. Masset ja’s cumpla de pagar la meva, 
poden enviarli també a ell els rebuts de la de ma germana. 

El llibre de la Srta. Nierga es elegant y atractiu, va plaure’m molt. 
Com he estat destorbadíssima, encar no he pogut dirho a l’autora. En realitat tenim a 

l’Ampurdá una nova poetesa que fará parlar d’ella. Congratulémnosen. 
Saludant al bon amich de Canigó se repeteix de vosté affma. companya de lletres. 

 
Cath. Albert Paradis. 
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 8 (C8) 
 

La Escala, 26 Octùbre de 1958. 
Sr. Dn. Xavier Dalfó. 
Figueras. 
 

Bon amich Dalfó: Tan confosa y desorientada vaig quedarme ab la gratíssima visita de 
vostè y els seus companys —mellor dit, ab el motiu especial de la mateixa— que, ni a les palpentes, 
que’s diu, vaig encertar a manifestárloshi ma regoneixensa. 

L’endemá, per veus volants, vaig ferme càrrech de que l’acte que jo creya una amable 
improvització de circunstancies, tenia una preparació y una envergadura extraordinaries. Vulguen 
perdonar la meva llosquesa. 

¿Qui havia de dirme a mi que l’ignoscent mèrit d’haver entrat, per la gràcia de Déu, en una 
norantena, havia de vàldre’m tan meravellosa recompensa? 

La conferencia d’en Saltor, bo y deixant de banda tot interés personal y judicantla sols 
objectivament, va semblarme d’una finor analítica notabilíssima y d’una frescor d’estil ben pròpia 
del poeta exquisit que es ell, peró, degut a la emoció natural, d’una banda, y de l’altra al lleu 
afebliment que a moments sufria la veu que estava escoltant, el fil de l’oració se’m trencava y no 
podia seguir bé el pensament y l’expressió del orador. Y m’ha quedat la recança de lo que he pogut 
perdre; dels detalls de la brodadura delicadisima dels conceptes, de les imatges... 

Voldria rescabalarme de la manera, retrobar íntegra l’obra d’en Saltor y poder guardarla 
entre mos papers estimats; de més a més, la meva familia y algúns bons amichs, tindrien gran gust 
en conèixerla. ¿No fóra possible, Sr. Dalfó, reproduhirla a màquina y dos o tres exemplars? ¿No 
podria encarregarse, per compte meu, a una mecanògrafa professional, del treball? Ho estimaria de 
veres. Vulga perdonarme la molestia que l’encàrrech puga ocasionar y grans mercès a bestreta per 
aquesta y per la que va ocasionarli la seva gentilesa de voler fer arrivar fins a mi la veu viva de mon 
il·lustre exalçador. 

No se el nom del Senyor President del Casino Menestral y de la Secció Cultural del mateix 
y’m plauria saberlos per a poder adressarmhi directament. 

La meva germana anirá a Figueres expressament per a retornar a vosté el magnífich àlbum 
de Canigó, car no ens volem exposar a deixarlo en mans estranyes. 

Tal com vosté desitjava, hi he posat uns mots senzills, però cordials, que no son, 
segurament, els que vosté hauria volgut, y, molt menys, els que l’àlbum mereixia, peró han estat els 
primers en saltar directa y espontaníament, de la ploma. Els he escrit abans de llegir els que omplen 
les planes devanteres —tan gentilment y tan justicierament afalagadors per a tots vostès—, de por 
de no atrevirme a afegirhi res despres d’ells. 

Prénguin-me la bona voluntat. 
Y prou, amich, fòra de pregarli vulga saludar als senyors Garrido y Torrents de part 

d’aquesta seva vella companya de pàtria y de lletres, que li estreny afectuosament a vosté la má, 
 

Cath. Albert Paradis. 
 
R.E. Una corrúa de destorbs imprevistos van privar a la meva germana de anar a Figueres la 
setmana passada y aixó ha fet que tardessem a tornarli l’album; no voldriam haverloshi causat 
perjudici. Aquests mateixos destorbs, sorgits quan acabava d’escriure la present, me privaren de dir 
ni una paraula a En Saltor, malgrat mon viu desitg d’esbravarme, comentant ab ell, les meves 
impresións d’aquells moment. 
 

 9 (C9) 
 

La Escala, 28 decembre de 1958. 
Sr. Dn. Xavier Dalfó. 
Figueras. 
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Poch pensava jo, distingit y bon amich, al demanarli si’s podia passar a màquina la 
conferencia d’en Saltor, que a anava a donar a vostès tan d’ [] !40 

Creya, simplement, que era qüestió d’una estona de trevall actual d’un mecanograf de 
professió. En un pecat d’ignorancia del que m’avergonyeixo mes encar de lo que me penedeixo. 
Vúlguen perdonarme’l y per Deu, no se prenguin mes pena. No se pot enllaminir mes del que ja 
llaminegen de costum els llaminers de mena. 

Jo vaig disfrutar íntimament chunt la brillant oració del nostre comú y glorios amich y, com 
de lo bó may se’n te prou, volia reprendre y perpetuar el gaudi, com si tots vostés no s’haguessen 
escarraçat prou y massa per mi. Repeteixo el prech. De cap manera permeto que prossegueixin les 
seves gestions per a proporcionarme una copia mecanográfica y repeteixo també les més corals 
mercès per tot lo que han fet fins ara. Per rahons fora del meu voler m’ha estat aquests dies del tot 
imposssible escriure a en Saltor, al Sr. Torrent, y al company de pàtria Bruguera. No he estat un 
moment sola. Mentres espero un clar de lleure, prego a vosté saludi als dits amichs si en te 
avinentesa planera y no li ha de proporcionar nous conflictes. 

Per diversos conductes se m’ha felicitat per l’homenatge del Menestral, que’s veu ha tingut 
un ressó excepcional. Es una recompensa ben extraordinaria al ignoscent trevall de fermar anys! 

No se si entendrá aquestes ratlles, puig aquests dies la molestia dels ulls se m’ha aguditzat 
y’m destorba bastant. 

La meva germana em diu que el saludi de la seva part, lo que faig amb molt de gust aquesta 
de vosté reconeguda y bona amiga, 
 

Cath. Albert Paradis. 
 

 10 (C10) 
 

Sr. D. Xavier Dalfó. 
Figueras. 
 

Bon amich Dalfó: Tot mirant atabaladament els papers que vostés havien de menester, m’he 
oblidat de coses que me convenia adreçarli. 

En primer lloch volia preguntarli si no considerarien vostés improcedent que portés, el dia 
que vostés vinguessen, un álbum per a que en ell anotessen el seu nom y adreça els visitants, a fi de 
que jo, mes endevant, podés donarloshi a cada un directament mercès. 

Segonament, ahir ens presentaren una lletra de Canigó referent a la subscripció de ma 
germana. Nosaltres tenim encarregat a nostre administrador Sr. Masset que pagui cada any dita 
subscripció y la meva. En conseqüencia, vaig enviar a dit senyor si era que s’havia descuydat de 
pagar (lo que no m’estranyaria, perquè ha estat molt malalt aquesta temporada) peró contestá que si, 
que tot estava arreglat. Dono a vosté aquesta explicació pera que no atribueixi l’afer a descuyt 
nostre. 

He quedat meravellada de les coses que m’ha dit el Sr. Garrido; m’han semblat tan 
extraordinaries que m’ha fet l’efecte no’s refereixen a mi. Es una gran sorpresa mes de les moltes 
que m’han proporcionat els encar noranta anys. 

No puch continuar: tinch visites. 
Saludos al sr. Garrido y demés amichs de part d’aquesta seva affma y reconeguda 

canigonenca. 
 

Cath. Albert Paradis. 
 
20 Sepbre de 1959. 

 

11 (C11) 
 
 

                                                 
40 Mot il·legible que no hem pogut desxifrar. 
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Amich Dalfó: un fort constipat m’ha privat d’ocuparme del seu grat encàrrech. Abans de 
profanar la fotografia ab la meva mala lletra, voldria que’l Sr. Marès se dignés passar els ulls per les 
ratlles que incloch a la volta d’aquest full, puig me sabria greu contrariar el seu propòsit. Si ell les 
aprova, será questió d’un moment deixar la fotografia signada. Afectuoses memories al Sr. Marès. 
No puch escriure mes avuy; per això no he dit res encar a vostés tots els del bon amich Canigó. Fins 
prompte, saluda a tots i estreny amicalment la ma a vostè, 
 

Cath. Albert Paradís. 
 

10 Janer 1960. 
 

 --- 
 

A dins de la nostra tarta, 
 sota albirar de congesta 
  que’l pas del temps li corregirá, 
ab vius airets de festa 
 o ab ressóns èpichs de gesta, 
  hi canta tot l’Empordá, 
 

 --- 
 

A Frederich Marés, l’empordanés típich, ardit forjador de somnis encomanadissos y alhora 
plasmador afortunat de mimétiques realitats, ab un acatament d’admiració y de viva reconeixença, 
 

Cath. Albert Paradís. (Víctor Catalá) 
 

12 (C12) 
 

Amich Dalfó: Rebuda la seva afectuosa lletra, de la que ahir no vaig poder ocuparme 
absolutament, per haverhi gent a casa que entraven y sortien seguidament de la meva cambra. Per 
aixó no vaig contestarli ahir mateix. Avuy, en els moments que he quedat lliure he fet unes ratlles 
que ab tota vergonya meva li envio per que vosté no crega que no vull complir com dech y com 
desitjo ab vosté y ab Canigó, peró no se si podrá llegirles, perqué estich malalta, passo una 
molestíssima afecció als ulls, que no’m deixan veure hont poso la ploma y no tinch temps ni manera 
de corretgir y pasar en nèd (mellor dit, de completar l’idea y esborrar les atzaguellades de la má) de 
dites ratlles. De mes a mes, jo may he sabut improvitzar; si vostés m’hagués avisat abans, tal volta, 
malgrat les circumstancies, hauria pogut estalviarli la feyna de fer llegible lo apuntat, mes no sabia 
res dels propósits de Canigó perqué, a causa del referit estat dels meus ulls, ara com ara, no puch 
llegir. 

En fi; vulgueu perdonar la letra, netegin y ordenin, si hi ha manera, els meus disbarats y 
absolguin de càstich —que prou el porta en si mateixa— a la seva pesarosa amiga, 
 

C. Albert Paradis. 
 

Una encaixada afectuosa als bons amichs de Canigó — 22 J. 1961. 
 
 

DEDICATÒRIES 
 

 1 (D1) 
 

Canigó, bell Canigó, 
riu sagrat del Ideal, 
raconet de llar payral, 
del empordanés, escó! 
 
Tant be ens hi sentim tu y jo, 
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per’la conversa amical, 
que altra no’n trobem d’igual, 
Canigó, bell Canigó! 
 
Víctor Catalá (Octubre de 1958) 

 

 2 (D2) 
 

Als benemèrits Sr. Director y cos de redactòrs de la Revista Canigó, agrahint loshi de tot 
cor les proves d’amistat y bon afecte que s’han servit donar en innumerables avinenteses y 
molt particularment en el jorn en que complia noranta anys, a la constant lectora y 
admiradora. 
 
Cath. Albert Paradis (Victor Catalá) 
 
La Escala, Sepbre de 1959. 

 

 3 (D3) 
 

Al excel·lent amich Xavier Dalfó Hors, en recordança de la norantena de sa reconeguda, 
que li estreny afectuosament la mà, 
 
Cath. Albert Paradis. 
(Victor Catalá). 
 
La Escala, Sepbre de 1959. 

 

4 (D4) 
 

Vaja a nostra estimada revista Canigó, vibració constant de l’ànima ampurdanesa, la mes 
afectuosa salutació, ab motiu d’haver arribat a la gloriosa data del seu primer centenari. 

 
Ab orgull patriótich i ab tota l’admiració de ton llegidor pe’ls que han fet possible aytal 
miracle, 
 
Victor Catalá. 


