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L'ex-libris de 
Víctor Català 
L'Ajuntament de l'Escala, amb la col·laboració de la Di-
putació de Girona, ha commemorat, al llarg de l'any pas-
sat, el vint-i-cinquè aniversari de la mort de Caterina Al-
bert, Víctor Català, amb diversos actes culturals. Així 
mateix està promovent unes Primeres Jornades d'Estudi 
sobre la figura i l'obra de l'escriptora.de l'Escala. Entre el 
material que s'ha recuperat figura l'ex-libris de Víctor 
Català, un dibuix poc menys que ignorat i amb un origen 
interessant. Ens l'explica el compositor Lluís Albert i Ri-
vas, nebot de Caterina Albert i fundador a l'Escala del 
Museu-Arxiu Víctor Català 

Lluís Albert 

Josep Triadó i Mayol, professor 
de dibuix a Llotja a principis 
de segle, es va especialitzar en 
la confecció d'ex-libris, l'artís-

tica vinyeta que serveix per identifi-
car el propietari a què pertany el lli-
bre que l'ostenta. En va dibuixar 
cap a tres-cents, per encàrrec de 
destacades personalitats de l'època. 
Però, el de Víctor Català el va fer 
per iniciativa pròpia, impressionat 
per la lectura dels Drames rurals, 
que s'havien publicat aquell any 
(1902) i sense saber —com tothom 
en aquells moments— que, sota 
aquell pseudònim s'escudava una 
dona. que volia guardar gelosament 
el més rigorós incògnit. Així es de-
dueix dels paràgrafs que transcric 
de la carta de Josep Triadó adreça-
da a Víctor Català per mitjà d'un 
fidel intermediari de l'escriptora. 
Està datada a Barcelona el 19 de fe-
brer de 1903 i diu així: 

' 'Jo voldria conèixer a vostè per-
sonalment i em diuen que no és 
possible... Vull ésser ara, com sem-
pre,- sincer: en dibuixar l'ex-libris 
de vostè vaig ser egoista, aprofitant-
me d 'un nom cèlebre, d 'una repu-
tació brillant, perquè arribés a mi 
algun dels rajos de llum que despre-
nia. Vostè, que estudia el món, ja 
m'haurà conegut la flaca i em deu 
haver perdonat. Per això em vaig 
creure en el deure d'oferir-l'hi, que 
era el menys que podia fer, ja que 
m'aprofitava del seu nom. Vostè es 
va negar a rebre'l, per raons parti-
culars segons diu i que jo respecto, 
encara que em pesen. Jo voldria 
testimoniar-li ma admiració d'algu-
na manera, però em posa vostè ma-
teix, per aquestes mateixes raons 
particulars, en una situació ben es-
tranya de la que no en sé sortir... Si 
algun dia trobo un amic que ho si-
gui de vostè tant —com se sol 
dir—, que siguin cos i ànima li en 
tornaré a fer present". 

Mantenir l'incògnit 

No costa gaire endevinar que les 
raons particulars que tenia Cateri-
na Albert per no acceptar l'ex-libris 
eren les derivades de la necessitat 
de guardar el secret de la seva iden-
titat. Per fi, però, Triadó va acon-
seguir el seu propòsit. Tres mesos 

més tard, en una carta datada el 5 
de maig, ja es llegeixen els següents 
paràgrafs, reveladors de com de 
mica en mica s'anava desvetllant el 
misteri: "Agraint-li moltíssim que 
accepti el meu modest oferiment de 
l'ex-libris tinc el gust d'enviar-l'hi 
per mediació del senyor Clòs... 
Respecte al que em demana de 
guardar el secret del seu incògnit, li 
prometo que faig tots els possibles 
per donar-li satisfacció, però cregui 
que és tot inútil". 

En una altra carta del 22 de juliol 
del mateix any 1903 —adreçada 
però encara al benvolgut amic Víc-
tor Català—, Triadó se n'acomiada 
amb els següents termes: "Sera vostè 
tan amable que em deixés honrar a 
mi mateix fent-li la coberta d'algun 
llibre pròxim a publicar-se? Si em 
dóna semblant ocasió m'haurà dei-
xat sentir un veritable goig i donarà 
la millor de les satisfaccions a son 
vertader amic i admirador''. 

L'anterior desig s'havia de com-
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El mes d'abril se celebraran a l'Escala les jornades d'estudi sobre Víctor Català 

plir un any després quan Triadó va 
il·lustrar la coberta de Solitud, publi-
cada en primera edició a principis de 
l'any 1905, després que la mateixa 
revista editoraJoventud l'hagués do-
nat a conèixer en fascicles. Hom pot 
observar un cert paral·lelisme entre 
la tràgica expressió de la Mila i la del 
cap de l'ex-libris. 

En el Primer llibre d'ex-libris 
d'en Triadó hi ha el de Víctor Cata-
là. Hi figura amb el núm. 22 i està 
datat l'any 1902. Se'n va fer una edi-
ció limitada de tres-cents exemplars, 
feta l'any 1906 per la Revista Ibèrica 

d'Ex-Libris. Aquesta obra avui cons-
titueix una preuada mostra de la bi-
bliografia modernista. 

Ignorant, doncs, tal com hem vist, 
tot antecedent relatiu a la identitat fe-
menina de Víctor Català, quan Jo-
sep Triadó li va dibuixar l'ex-libris 
ho va fer empès per la viril força de 
la seva prosa i suggestionat indubta-
blement per unes suposades connota-
cions patriòtiques que atribuïa al 
pseudònim. Així, el bibliòfil escriptor 
i poeta Ramon Miquel i Planas, au-
tor dels textos explicatius que acom-
panyen els ex-libris de Triadó, en el 

Portada del tríptic 
editat per l'Ajuntament 
de l'Escala que 
reprodueix l'ex-libris 
dedicat a Víctor 
Català; al costat, el 
llibre d'ex-libris de 
Triadó que reproduïa el 
dibuix. Sobre 
aquestes ratlles, coberta 
de la primera edició 
de 'Solitud', il·lustrada 
també per Triadó 

de Víctor Català ho va fer amb la se-
güent poesia, ben significativa: 

'.'Per terra ha rodolat del patriota / 
la testa gloriosa: en caure el dia / sos-
pesa en mig del poble en rebeldia / 
uneix l'insult al greu de la derrota. / 
Despedint-se'n amb cínica riota / 
l'escamot foraster reprèn sa via / dei-
xant aquell trofeu en companyia / 
dels corbs que flairen i l'aire que l'as-
sota. / De la sagnosa boca que es 
contrau / vola a frec un dels corbs; 
sentint-se l'au / una ploma arrancar, 
xisclant s'allunya; / amb ella, el cap 
que branda a impuls del vent, / sem-
bla escriure en l'espai un jurament / 
d'odi etern als botxins de Catalu-
nya." 

Aquesta fantasia poètica està ins-
pirada en el punyent episodi de la 
nostra història glossat per Àngel Gui-
merà en el seu poema patriòtic El 
cap d'En Josep Moragues: aquest 
general, un dels herois de la Guerra 
de Successió que havia lluitat aferris-
sadament contra les tropes de Felip 
V, va ser executat el març de 1715. 
El seu cap, ficat en una gàbia amb 
barrots de ferro, va restar penjat du-
rant dotze anys, en macabra exhibi-
ció, al Portal del Mar, de Barcelona, 
al pany de muralla que encara es 
conserva al costat de les Drasanes, 
on ara comença l'avinguda del Pa-
ral·lel. 

Amb tot i que la precedent fanta-
sia poètica de Ramon Miquel i Pla-
nas no guarda cap relació amb l'ori-
gen autèntic del pseudònim escollit 
per Caterina Albert, transcriu sens 
dubte la intenció patriòtica, típica-
ment renaixentista, que va guiar la 
ploma del seu amic i col·laborador 
Josep Triadó quan va dibuixar-lo. 

Ara que el tríptic editat per l'A-
juntament de l'Escala difondrà arreu 
l'ex-libris de Víctor Català, resulta 
oportú donar a conèixer el curiós 
simbolisme nacionalista que va infor-
mar la seva gestació artística. I 
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