
Caterina Albert i Paradís no va ser només la dona 
autodidacta i reclosa que volia aparentar ser, 

amagada sota el pseudònim Víctor Català. Nascuda 
al si d'una família benestant lligada al republicanisme 
federal, pintora i escultora, és una de les escriptores 

cabdals del Modernisme. Aquest diumenge es 
compleixen 25 anys de la mort de l'autora de Solitud. 

A l'ombra de 
Víctor Català 
Aquest diumenge es compleix el 

25è aniversari de la mort de 
Caterina Albert^ una de les 

escriptores cabdals del Modernisme 

^ 

NATÀLIA MOLERO 

• L'educació que va rebre Cate
rina Albert —l'Escala 
(1869-1966)— no va ser precisa
ment extensa ni acurada, però 
s'ha de tenir en compte que vivia 
en un ambient culte i que va 
poder llegir llibres i revistes del 
moment, que li proporcionava la 
visita setmanal d'un llibreter de 
Figueres. Va rebre també classes 
de pintura i escultura, arts que va 
practicar. És, per tant, exagerat 
considerar-la autodidacta, com 
ella mateixa pretén fer creure en 
diverses ocasions. 

Aquesta llegenda de dona 
casolana, reclosa, que amb prou 
feines si coneixia els voltants de 
casa seva, és falsa, malgrat que la 
mateixa Caterina Albert va con
tribuir en gran part a bastir-la. 
Això va deure's sobretot a l'es
càndol que va provocar quan es 
va donar a conèixer com a escrip
tora en els Jocs Florals d'Olot de 
l'any 1898. El fet que una noia, i 
a més pertanyent a la seva classe 
social, pogués haver escrit el 
monòleg La infanticida va cons
ternar et jurat. Per aquest motiu 
va decidir no tomar a usar el seu 
nom en res més que volgués 
donar al públic. 

No sols l'obra de l'autora, en la 
qual es dibuixen amb autenticitat 
caràcters i escenaris del seu 
entorn, encara que magnificats, 
desmenteix aquesta mena d'inge

nuïtat que es vol 
atribuir. La seva 
mateixa vida fa 
molt relativa la 
suposada reclusió: 
en morir el seu 
pare, es fa càrrec 
de l'administració 
de les propietats 
agrícoles, per a la 
qual cosa ha de 
visitar sovint els 
masos. Poc des
prés, compra un 
pis a Barcelona, on cada any farà 
llargues estades. 

La doble personalitat, doncs, 
que reflectebc per una cara la 
imatge que volia donar i per l'al-
tra la que més corresponia al seu 
tarannà, ha estat motiu de nom
brosos malentesos. 

L'autora va conrear diversos 
gèneres amb resultats diferents: 
els monòlegs, la poesia i la narra
tiva, concretament novel·la i con
te. És en aquesta darrera disciph-
na on els resultats han estat més 
reeixits. 

Sempre va reconèixer la dis
tància que la separava dels grans 
poetes, sobretot de Joan Mara-
gall, a qui pren com a mestre i 
model. 

Els seus poemes estan recollits 
en dos volums, Ei cant dels mesos, 
de 1901, Í H llibre blanc, del 1905. 
El conjunt de la seva obra en vers 
és, però, confús i el seu valor rau 

més en les vacil·lacions temàti
ques i estètiques que no pas en el 
seu resultat fmal. 

De fet, la sensibilitat del 
Modernisme, plenament assumi
da per l'autora, troba en el conte 
un medi adequadíssim per desen
volupar tots aquells conceptes i 
caràcters que l'entorn li propor
ciona: la natura agressiva, opres
sora, la misèria, la lluita per la 
vida, l'instint, que no permeten a 
l'home moure's d'un estatus pri
mitiu, de bèstia, que el lliga 
inexorablement al seu destí fatal. 
Tanmateix, el determinisme 
naturalista no entra en aquestes 
concepcions. El fatalisme no és 
resultat d'una herència biològica; 
en les ficcions de Víctor Català hi 
ha vies de salvació com són l'a
mor o la solidaritat. 

Cal remarcar que la realitat, el 
món que l'envolta, és la font que 

Façana de ía casa pairal de 
Caterina Albert a l'Escala i 

detall de la primera 
manifestació artística de 

l'autora, un dibuix que va fer 
als vuit anys. 
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inspira els seus relats. És clar que 
aquesta realitat és subjectiva, en 
el sentit que la imaginació de l'au
tora la reelabora, i en tria els 
aspectes que troba més perti
nents. En diverses ocasions, Cate
rina Albert deixa constància de la 
seva natural predisposició a con
templar els detalls més sòrdids i 
cruents de la vida. També en el 
pròleg a les Obres Completes, 
Manuel de Montoliu esmenta el 
fatalisme i pessimisme de l'auto
ra, que matisen la seva visió de la 
realitat. 

Ja s'ha comentat que l'autora 
es va donar a conèixer amb un 
monòleg. Va mostrar sempre una 
predilecció cap a aquest gènere 
teatral, al qual va afegir lleugeres 
variacions. Tot i així, la importàn
cia del monòleg rau en el fet que 
l'autora n'aprèn tota una sèrie de 
recursos que li seran vitals en el 
conte. 

El 1902 publica el primer llibre 
de centes. Drames rurals: a partir 
d'aquesta data i fins al 1907 
podem pariar de l'etapa més pro
lífica de Víctor Català. 

Drames rurals són dotze narra
cions que se situen en l'àmbit del 
camp i que tracten el tema de la 
fatalitat còsmica en la vida huma
na. Aquest tema de la fatalitat, en 
el qual Jordi Castellanos insisteix 
reiteradament, es veu de vegades 
redimit per l'aparició, encara que 
sigui fugaç, d'una certa tendresa, 
que debta una porta oberta cap a 
la salvació, modificant així la con
dició de categoria universal del 
fatalisme. 

Així, a La vella, una de les 
narracions del llibre, una dona es 
veu sotmesa a una existència tris
ta i miserable a causa d'una 
embòlia que la deixa físicament 
parahtzada, però conserva tots els 
sentits. La dona morirà en un 
incendi, que a més veu des de l'i
nici, sense poder fer res ni per evi
tar-lo, ni per salvar-se. En la seva 
vida desolada, fatal, mancada de 
sentit, troba un petit consol: un 
trosset de cel que contempla cada 
dia i que ningú més té temps d'a
preciar. L'escletxa de cel és òbvia
ment un símbol que no trenca el 
destí amarg de la dona, però sí la 
concepció de la fatalitat del destí 
humà com a valor inamovible. 

El 1904 publica quatre contes 
més en un volum anomenat 
Ombrívoles, i el 1907 toma a edi
tar-ne un altre. Caires vius. En 
aquests dos aplecs continua la 

Escultura de l'autora que 
representa la seva germana 

Amèlia pentinant-se. 

Víctor Català 

temàtica ruralista (hi ha alguna 
excepció) integrada plenament 
dins el Modernisme, amb la pre
sència de la naturalesa feréstega, 
la crueltat de la vida que primiti-
vitza els homes negant-los fins i 
tot la solidaritat en la desgràcia 
{Idil·li xorc), i la descripció a vol
tes tremendista, tenyida de terror 
0 fins i tot truculenta. En defini
tiva, el ruralisme extrem. 

A partir d'aquest moment, 
l'autora trigarà força temps abans 
no tomi a publicar un llibre. 
Aquest silenci es deu a la margi
nació que va patir per part d'am
plis sectors de la intel·lectualitat 
del moment que ja s'adscrivien al 
Noucentisme, el nou corrent estè
tic que es contraposava al Moder
nisme gairebé d'una manera sis
temàtica. Tot el que fins alesho
res havia estat confusió, caos, 
sentimentalisme abrandat, natura 
engolidora, tenebra i destí fatal, 
es veurà arraconat i al seu lloc 
apareixerà el nou gust, que es 
mou en la línia de la mesura, l'or
dre, el civisme, la contenció, l'i
deal de la ciutat com a fita, la 
bellesa clàssica com a patró, i 
l'home com a orquestrador d'a
quest univers plàcid i culte. 

Era natural, doncs, atenent els 
nous aires, que els modernistes 
fossin apartats, o com a mínim 
poc valorats per aquesta nova 
estètica que s'imposava. Amb tot, 
a l'any 1920, Víctor Català toma 
a publicar un altre recull de 
narracions. Mare balena, un 
intent poc reeixit d'abandonar la 
temàtica rural i tractar la marine
ra. El 1930 toma al ruralisme amb 
Contrallums. Seguidament, 
comença un altre llarg silenci, 
aquesta vegada motivat també 
pels conflictes socials i històrics. 
No serà fins a l'any 1946 que tor
narà a publicar: Mosaic lli 
Impressions literàries sobre lemes 
domèstics. Amb Vida mòlta, del 
1949, dóna una visió pessimista 

de la vida mral que tant 
l'ha caracteritzada, En 
l'última aportació. Jubi
leu (1950), intenta donar 
una visió menys ombrí-
vola de la vida, tot i que, 
com en altres ocasions, 
sempre que vol modifi

car el seu enginy natural perd 
qualitat. 

L'obra, però, que la crítica ha 
considerat tradicionalment la 
mestra de Víctor Català, és una 
novel·la: Solitud; el drama d'una 
jove ermitana que es veu abocada 
a la soledat en tots els aspectes de 
la vida. Soledat física, moral, 
sexual, i solitud en la seva pleni
tud com a dona, perquè desitja un 
fill que no pot concebre. Aquesta 
noia, mig adolescent encara, que 
no ha acabat d'assolir la madure
sa, es casa amb un tanoca i gandul 
que la porta a viure en una ermita 
de muntanya. 

La novel·la va aparèixer com a 
fulletó de la revista Joventut entre 
el maig de 1904 i l'abril de 1905. 
El tema és eminentment moder
nista: es tracta del viatge iniciàtic 
d'aquest personatge, la Mila, vist 
des de dos plans. El pla real, 
ascens i descens de la muntanya, 
i el pla personal, o sigui el reco
neixement de la pròpia individua
litat. En escriure aquesta obra, 
Víctor Català no fa res més que 
plantejar-nos una sèrie de drames 
mrals units pel fil conductor de la 
protagonista. La crítica ha 
comentat en diverses ocasions 
que els capítols són autònoms, o 
que fins i tot n'hi ha algun que 
podria suprimir-se sense que això 
afectés el sentit de la novel·la. El 
que és innegable és la força crea
tiva que es desprèn de la història 
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d'aquesta pobra noia, que lluita 
desesperadament per sobreviure i 
trobar la felicitat, la qual cosa la 
conduirà a prendre la decisió 
final. 

En aquest punt cal remetre's a 
LxDia Badia, per constatar que no 
creu en la interpretació que de la 
Milà fa Jordi Castellanos, concre
tament en la ídea que aquesta 
jove, ungida de fatalisme, esde
vingui categoria universal de la 
condició humana. Parla, evident
ment, des del punt de visla de lec
tora, que creu que en aquesta his
tòria tot el pla simbòlic, que hi és, 
respon més als cànons dins dels 
quals escriu Víctor Català, que no 
pas a la formulació d'un símbol 
que expliqui la condició humana. 

El simbolisme de la narració 
comença amb la muntanya, que 

Fotografia famitiar presa en 
el 90è aniversari de l'escrip
tora, amb diversos familiars. 

A l'esquerra de la foto, el seu 
nebot Lluís Albert. 

es converteix en un dels personat
ges més importants de la novel·la, 
i que arriba a influir d'una mane
ra decisiva en la protagonista, en 
el seu estat d'ànim, procurant-li 
el desvetllament cap a la madu
resa. 

Solitud està farcida de símbols, 
fins i tot la toponímia té una 
doble lectura; els personatges són 
també simbòlics, el Pastor és el 
bé, l'Ànima el mal. La filosofia 
nietzscheana de l'home lluitant 
entre la divinitat i la bèstia és pre
sent al llarg de tot el relat. Algu
nes escenes prenen tot l'aire mis
teriós de premonició fatal que tan 
grat era als modernistes. Final
ment, arriba el desenllaç fatídic 
per a la Milà, però que l'empeny 
a prendre lliurement una opció 
per tal de poder tenir una existèn

cia normal en aquest món. 
L'altra novella de l'autora por

ta per títol Un film (3.000 metres). 
El cercle antifabrià en què fou 
publicada va desconcertar bas
tant, i també la fórmula emprada; 
el fiïlletó. És un intent de novel·la 
urbana, però que no té res a veure 
amb l'ideal de ciutat noucentista, 
sinó que retrata els diferents esta
ments socials que hi conviuen. 

Un dels aspectes que sobresur
ten en l'obra de Víctor Català, és 
el tractament de la dona. Al llarg 
de tota la seva creació, la dona 
apareix com un ésser perseguit 
pel seu fat advers, és víctima de la 
injustícia, de la intolerància, de la 
brutalitat, o de la mateixa crueltat 
de la vida. Tanmateix, el món és 
de les dones; malgrat la seva mar
ginació, són elles les que porten el 
pes de la humanitat, les que tre
ballen, les que sofreixen però llui
ten, les que suporten amb forta
lesa el seu destí i intenten de 
superar-lo assumint valerosa-
ment el seu paper de dona. És la 
dona forta la que, davant el sinis
tre aspecte que presenta l'ermita 
de Sant Ponç, es posa en la pell de 
la Milà i escombra, esterreja, gra
ta fíns a l'úhim racó, esteranyina 
els sostres, neteja els ex-vots 
empolsegats, s'aboca impetuosa 
al safareig per desfer qualsevol 
rastre d'immundícia. 

L'home, en canvi, apareix sem
pre com un ésser abúlic, inútil, 
que s'aprofita de la dona, o bé 
com una bèstia destructiva, pri
mitiva, que l'anorrea amb la seva 
brutalitat de mascle. 

Després de la guerra, Caterina 
Albert va publicar poc, i quan ho 
va fer, era sens dubte incentivada 
per la situació cultural del país. 
Va acabar els seus dies a l'Escala 
el 27 de gener de 1966. 

ÀNGEL QUINTANA 

• Feia molts anys que el director 
Romà Guardiet buscava subven
cions arreu per tal de realitzar l'a
daptació cinematogràfica de Soli
tud. La narrativa de Víctor Català 
ja li havia inspirat un curt-metrat-
ge —idil·li Xorc— dirigit l'any 
1983. Però Romà Guardiet no 
creu tenir una fixació especial per 
Víctor Català. Senzillament va 
creure en les possibilitats cinema
togràfiques de Solitud, malgrat 
que reconeix que és una novella 
que parteix d'un món interior de 
difícil transcripció icònica. «Però 

L'obsessió d'un cineasta 
el subjectivisme de la protagonis
ta, que transforma la reaUtat a 
partir dels seus estats anímics, té 
molt de potencial cinematogràfic 
i resulta molt interessant», ha 
comentat el director. 

Finalment, el mes de març pas
sat, Guardiet va poder començar 
el rodatge del seu primer 
liarg-metratge a l'ermita del Bos-
cal, situada a l'Alt Urgell. Mal
grat que Víctor Català va inspi
rar-se parcialment en l'ermita de 

Sant Caterina, situada al massís 
del Montgrí, el director del film 
considera que l'escriptora va par
tir de l'acumulació d'espais —al
guns reals i altres imaginaris— 
per descriure un paisatge feréstec 
que coincideix amb l'entorn de 
l'ermita del Boscal. 

Romà Guardiet va aconseguir 
que un actor excepcional com 
Omero Antonutti —intèrpret de 
films com Padre Padrone i Good 
moming Babilonia, dels germans 

Taviani, i El Sur, de Víctor Eri-
ce— assumís el paper del pastor, 
mentre que el personatge de Milà 
és interpretat per la jove actriu 
Núria Cano. La pel·lícula, a més, 
té altres avals. En el guió, escrit 
pel matebt Romà Guardiet, hi va 
col·laborar Pere Gimferrer. Pel 
que fa a la imatge, tant l'escenò
graf Fabià Puigserver com el 
director de fotografia Tomàs Pla-
devall garenteixen un treball acu
rat. Difícilment Romà Guardiet 
no haurà superat l'adaptació que 
Miguel Iglesias va fer amb el títol 
d'Adversidad. 
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