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1.

ACTIVITATS ORGANITZADES

Acte de signatura del conveni per a la creació de la Càtedra Víctor Català
Alfolí de la Sal (L’Escala)
7 de maig de 2019
L’acte institucional de signatura del conveni de col·laboració específica entre la
Universitat de Girona i l’Ajuntament de l’Escala per a la creació de la Càtedra Víctor
Català d’estudis sobre el Modernisme va tenir lloc el dimarts 7 de maig a l’Alfolí de la Sal
de l’Escala. L’acte va comptar amb els parlaments de Víctor Puga, alcalde de l’Escala;
Quim Salvi, rector de la Universitat de Girona; Eduard Carbonell, historiador; i
Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra Víctor Català. A l’acte també van assistirhi diversos regidors, per part de l’Ajuntament de l’Escala, i la vicerectora de Territori i
Compromís Social, Sílvia Llach, i el degà de la Facultat de Lletres, Àngel Quintana, entre
d’altres representants institucionals de la Universitat de Girona.
Així mateix, l’acte va servir per donar a conèixer al conjunt de la ciutadania els objectius
principals de la Càtedra, com són l’estudi, la difusió i la promoció de la figura i l’obra de
Víctor Català, relacionant-la especialment amb el context europeu que va propiciar
l’aparició el modernisme literari i artístic. En aquest sentit, l’obra de Víctor Català esdevé
un referent exemplar que permet relacionar la seva vàlua i la seva modernitat amb molts
altres escriptors i escriptores contemporànies.
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Inauguració de l’Espai Víctor Català
Alfolí de la Sal (L’Escala)
22 de juny de 2019
Un dels actes programats amb
motiu del 150è aniversari del
naixement de Caterina Albert i
Paradís va ser la inauguració de
l’espai permanent dedicat a
Víctor Català, situat a l’interior
de
l’equipament
municipal
l’Alfolí de la Sal. La inauguració
va comptar amb la presència de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i també
van participar-hi l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, i la directora de la Càtedra Víctor
Català, Margarida Casacuberta, entre d’altres personalitats de l’àmbit cultural.
Des de la Càtedra Víctor Català es va col·laborar en l’assessorament i la revisió dels
materials informatius dissenyats per a la promoció dels actes de commemoració del
150è aniversari del naixement de l’escriptora, aportant idees i propostes amb la intenció
de fomentar l’acostament rigorós a la seva obra literària.
Així mateix, durant l’acte d’inauguració de l’espai Víctor Català, també es va presentar
públicament l’edició facsímil del manuscrit original de la novel·la Solitud. El manuscrit és
custodiat per l’Arxiu Històric de l’Escala, amb seu al mateix Alfolí de la Sal, i recentment
ha estat restaurat. En aquest sentit, com a activitat prèvia a la inauguració de l’espai, es
va comptar amb la conferència de Mª Carme Balliu i Jordi Mestre, sobre la restauració
del fons Víctor Català i també el de Josep Esquirol.
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Presentació del llibre Víctor Català, l’escriptora emmascarada
13 d’octubre de 2019
Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries (L’Escala)
La primera presentació pública del llibre Víctor Català, l’escriptora emmascarada,
publicat el 2019 per la directora de la Càtedra Víctor Català, Margarida Casacuberta, va
tenir lloc al municipi de l’Escala, concretament al Museu d’Arqueologia de Catalunya
d’Empúries. La presentació va anar a càrrec de la mateixa autora, acompanyada per la
professora i crítica cultural Imma Merino. En aquest assaig literari sobre la figura de
Víctor Català, Casacuberta presenta les diferents peces del mosaic que conforma la
personalitat de Caterina Albert i Paradís. El
volum se centra especialment en la seva faceta
literària, concretament en l’obra d’art total que
constitueix la figura de Víctor Català. Es tracta
d’un llibre que aprofundeix tant en la vida com
en l’obra de l’escriptora i, per tant, actualitza els
estudis existents i torna a situar Víctor Català
en el centre del panorama crític de la literatura
catalana.

Presentació del llibre Víctor Català, l’escriptora emmascarada
28 d’octubre de 2019
Hotel Sir Víctor (Barcelona)
La segona presentació del llibre Víctor Català, l’escriptora emmascarada, va tenir lloc a
l’Hotel Sir Víctor de Barcelona i van participar-hi la directora de la Càtedra Víctor Català
i autora del llibre, Margarida Casacuberta; la professora i crítica cultural Imma Merino; i
l’actriu Emma Vilarasau, que havia encarnat fa anys el personatge protagonista del
monòleg La infanticida i va oferir per a la presentació del llibre la lectura d’alguns
fragments de l’obra de Víctor Català.
El nom de l’Hotel Sir Víctor fa
referència al pseudònim de Caterina
Albert i, de fet, en les seves
instal·lacions s’hi pot trobar una
selecció de llibres de l’autora
escalenca així com altres volums que
es poden relacionar amb Víctor Català
o bé perquè tracten la seva vida i obra
o bé perquè van servir-li com a font
d’inspiració.
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Cicle de conferències «Un novembre per a Víctor Català»
Alfolí de la Sal (L’Escala)
9, 15, 22 i 29 de novembre de 2019
Una de les primeres iniciatives de la Càtedra
Víctor Català d’estudis sobre el Modernisme
ha estat l’organització d’un cicle de
conferències sobre la relació de Víctor Català
amb altres autors o amb el context en què cal
situar la seva obra literària. Així, el cicle «Un
novembre per a Victor Català» ha comptat
amb quatre conferències que han servit per
actualitzar i divulgar els estudis més recents
sobre la seva obra.
La inauguració del cicle, en què van
participar-hi l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga,
i la directora de la Càtedra Víctor Català,
Margarida Casacuberta, va anar a càrrec
d’Imma Farré, que va pronunciar la
conferència «Víctor Català, la gran aposta de la revista Joventut». Joventut va ser la
publicació on va aparèixer per capítols la novel·la Solitud. Gràcies a la conferència de
Farré, el públic va poder conèixer la relació entre Víctor Català i els membres de la
revista i la primera recepció que va tenir la novel·la en els cercles literaris de l’època.
La segona conferència va anar a càrrec de M. Carme Mas, filòloga especialista en la figura
de Dolors Monserdà, que va oferir una conferència sobre les relacions literàries entre
Víctor Català i altres escriptores, com la mateixa Monserdà, Carme Karr, Francesca
Bonnemaison, etc. D’aquesta manera, es va incloure la perspectiva de gènere en els
estudis i la divulgació de l’obra de Víctor Català.
En tercer lloc, vam comptar amb la
conferència de Martí Duran, doctor en
filologia i professor de llengua i
literatura catalanes, que va tractar
sobre les relacions entre Víctor Català i
l’escriptor parnassià Jeroni Zanné.
Zanné representa una de les figures més
interessants, i alhora més desconegudes
pel gran públic, dels escriptors de
l’últim modernisme a Catalunya.
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Finalment, va tancar el cicle de conferències la jove directora de teatre Alícia Gorina, que
està desenvolupant l’adaptació teatral de la novel·la Solitud, que es podrà veure al
Teatre Nacional de Catalunya la primavera de 2020. La intenció d’aquesta xerrada era
explicar al públic el procés creatiu que ha seguit l’adaptació, basada en una particular
lectura de la novel·la, que té afectacions en l’escenografia i la dramatúrgia de l’obra.

Totes les conferències van ser enregistrades per Canal 10 Empordà, i en els següents
enllaços es poden recuperar les gravacions:
Dissabte 9 de novembre
Imma Farré: «Víctor Català, la gran aposta de la revista Joventut»
Divendres 15 de novembre
M. Carme Mas: «Caterina Albert i “el clap de les escriptores”»
Divendres 22 de novembre
Martí Duran Mateu: «Jeroni Zanné: el parnassià oblidat, l’admirador de Víctor Català»
Divendres 29 de novembre
Alícia Gorina: «Solitud, una novel·la molt teatral»
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Conferències sobre Solitud de Víctor Català
Instituts d’Educació Secundària
Curs 2019-2020
La Càtedra Víctor Català d'estudis sobre el Modernisme ha participat al programa
“Llengua i Literatura Catalanes a Batxillerat”, impulsat per l’Institut de Llengua i Cultura
Catalanes de la Universitat de Girona, que compta igualment amb la col·laboració de les
càtedres literàries de la UdG. El programa de conferències s’adreça especialment a
l’alumnat de Batxillerat i ofereix continguts que es complementen amb el seu currículum
escolar. Així, la conferència promoguda per la Càtedra Víctor Català se centra en la
novel·la Solitud, una de les obres de lectura prescriptiva de la matèria “Literatura
catalana”, que es cursa en la modalitat humanística de Batxillerat.
La conferència «Solitud, el tresor literari
de Víctor Català», impartida per Laura
Masmiquel, va ser especialment
dissenyada per aprofundir en la novel·la
de l’autora escalenca i també per
despertar l’interès del públic més jove
envers l’obra de Víctor Català i el
context de la literatura modernista. La
xerrada, que s’ha programat al llarg del
curs 2019-2020, enguany ja s’ha
realitzat als següents centres d’educació
secundària, arribant a un nombre aproximat de 260 alumnes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Institut de la Jonquera: 23 octubre
Institut de Llançà: 25 octubre
Institut Salvador Espriu de Salt: 4 novembre
Institut Alexandre Deulofeu de Figueres: 11 novembre
Institut Narcís Monturiol de Figueres: 11 novembre
Institut Montilivi de Girona: 13 novembre
Institut Abat Oliva de Ripoll: 18 novembre
Institut Cendrassos de Figueres: 27 novembre
Institut de Tossa de Mar: 29 novembre
Institut Rafael Campalans d’Anglès: 2 desembre
Institut Pere Borrell de Puigcerdà: 4 desembre
Institut Pla de l'Estany de Banyoles: 9 desembre
Institut Pere Alsius de Banyoles: 9 desembre
Institut La Garrotxa d’Olot: 18 desembre
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II Congrés internacional sobre literatura i corrents territorials: els Jocs Florals
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona
5 i 6 de novembre de 2019
La Càtedra Víctor Català
d’estudis
sobre
el
Modernisme va col·laborar en
l’organització del II Congrés
internacional sobre literatura
i corrents territorials, dedicat
al fenomen literari dels Jocs
Florals en la seva etapa
contemporània (1859-1977).
Un dels actes, obert al conjunt
de la ciutadania, que es va
programar en el marc del
congrés va ser la lectura
dramatitzada del monòleg de Víctor Català La infanticida. La lectura va anar a càrrec de
la filòloga i actriu Laura Masmiquel, i va ser presentada per Margarida Casacuberta,
directora de la Càtedra Víctor Català. Durant la presentació, Casacuberta va fer
referència al premi que La infanticida va rebre als Jocs Florals d’Olot celebrats l’any
1898. Arran de la concessió del premi es va generar un greu escàndol cultural i literari,
ja que hi havia qui condemnava que un text tan brutal fos escrit per una dona, Caterina
Albert. Aquest va ser el motiu que va propiciar que
l’escriptora escalenca adoptés un pseudònim
masculí al llarg de la seva trajectòria literària
posterior, amb la intenció de poder dedicar-se
lliurement a la literatura, sense haver de fer front a
les convencions socials que restringien el paper de
les dones escriptores.
A banda de la contextualització de La infanticida de
Víctor Català durant la lectura dramatitzada,
Casacuberta també va pronunciar la ponència
d’obertura «Dels Jocs Florals de Barcelona als Jocs
Florals de la llengua catalana: la (re)construcció
literària de la imatge de la ciutat». Així mateix, en les
seves diverses aportacions al llarg del congrés,
també es va tractar sobre la figura i l’obra de Víctor
Català i la seva relació i evolució amb la institució
jocfloralesca.
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Jornada sobre el Modernisme
Universitat de Perpinyà
26 de setembre de 2019
En una iniciativa conjunta entre l’Institut FrancoCatalà Transfronterer de la Universitat de Perpinyà i
la Societat de Llengua i Literatura Catalanes, filial de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), es va organitzar
una jornada sobre el fenomen cultural del
Modernisme que, alhora, pretenia recordar la figura
del professor Jordi Castellanos, un dels primers
acadèmics que va estudiar l’àmbit del Modernisme
literari. La jornada va tenir lloc a la seu de l’Institut
Franco-Català, a Perpinyà, i va comptar amb la
participació de diversos investigadors internacionals.
En aquest sentit, cal destacar la intervenció de Margarida Casacuberta, directora de la
Càtedra Víctor Català d’estudis sobre el Modernisme, que va participar a la jornada amb
una ponència que portava per títol «Altres aspectes del modernisme: Barcelona i la
rebel·lió de les ciutats segones a l’Europa del tombant de segle XIX-XX». Així mateix,
també és remarcable la conferència de clausura de la jornada, que va anar a càrrec
d’Irene Muñoz i va tractar sobre l’obra de Víctor Català durant els anys 1901 i 1907.

Conferència: «Imatges literàries de la dona en l’època del Modernisme: dels “ídols
de perversitat” a “la fabricanta”»
La Garriga
5 d’octubre de 2019
La directora de la Càtedra Víctor Català, Margarida
Casacuberta, va participar a les VIII Jornades
Modernistes que se celebren anualment al municipi
de la Garriga (Vallès Oriental). En concret,
Casacuberta va oferir una conferència partint de la
idea que les representacions artístiques i literàries de
la identitat constitueixen una de les principals formes
de transmissió dels estereotips de gènere. En aquest context, la literatura modernista va
contribuir a reproduir-los i també a qüestionar-los. Per tant, a través d’un recorregut per
obres literàries com Solitud de Víctor Català o La fabricanta de Dolors Monserdà,
Casacuberta va poder resseguir les passes de la representació de la feminitat durant
l’etapa del Modernisme literari.
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Club de lectura: Un film (3.000 metres) de Víctor Català
Biblioteca Víctor Català (L’Escala)
31 d’octubre de 2019
En el marc de les activitats programades pel club de lectura
de la Biblioteca municipal Víctor Català de l’Escala, el
passat 31 d’octubre va tenir lloc una sessió dedicada a la
novel·la Un film (3000 metres) de Víctor Català. La sessió va
ser conduïda i dinamitzada per Margarida Casacuberta i, a
banda d’analitzar i comentar els aspectes més rellevants de
l’obra, també es va situar la novel·la en el context en què cal
emmarcar-la pel que fa al conjunt de la trajectòria literària
de Víctor Català.

Simposi Dolors Monserdà i Vidal
Institut d’Estudis Catalans (Barcelona)
22 de novembre de 2019
Al llarg de 2019 es va celebrar l’Any Dolors Monserdà amb motiu del centenari de la
mort de l’escriptora. Una de les iniciatives promogudes en el marc de la commemoració
que va comptar amb més èxit de participació va ser el simposi acadèmic dedicat a la
figura i l’obra Monserdà, que va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans el 22 de
novembre. Entre d’altres investigadors, la directora de la Càtedra Víctor Català,
Margarida Casacuberta, va participar al Simposi amb una ponència que portava per títol
«Dolors Monserdà, la Renaixença i els Jocs Florals», a través de la qual va establir les
implicacions de la seva obra literària amb el context històric, polític i social del moment.
Així mateix, la investigadora Irene Muñoz també va participar a la mateixa taula que
Casacuberta, amb una intervenció que es va centrar en la relació intel·lectual i literària
entre les escriptores Dolors Monserdà i Víctor Català.
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Presentació del llibre Víctor Català, l’escriptora emmascarada
Acadèmia de Bones Lletres (Barcelona)
12 de desembre de 2019
La darrera presentació de l’any 2019 de l’assaig Víctor Català, l’escriptora emmascarada,
va tenir lloc a la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, el Palau Requesens de
Barcelona. L’emplaçament era el lloc ideal per acollir la presentació del llibre, ja que
Víctor Català va ser la primera dona en ingressar a l’Acadèmia de Bones Lletres, l’any
1923. La presentació va anar a càrrec de la mateixa autora, Margarida Casacuberta,
directora de la Càtedra Víctor Català, i va comptar també amb la participació de la
filòloga Lola Badia i de l’historiador Borja de Riquer, tots dos membres de l’Acadèmia.

Conferència: «Víctor Català, una obra d'art total»
Casino Menestral (Figueres)
20 de desembre de 2019
En el marc de les activitats promogudes per Atenea,
agrupació de cultura del Casino Menestral Figuerenc,
Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra Víctor
Català, va participar en un acte que es va celebrar el
divendres 20 de desembre. Casacuberta va oferir una
conferència que portava per títol «Víctor Català, una
obra d’art total». La conferència, oberta al públic
general, es va organitzar amb motiu de la recent aparició
del seu assaig Víctor Català, l’escriptora emmascarada.
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2.

RELACIONS EXTERNES I INTERNES

22 de febrer de 2019. Inauguració de l’edició 2019 de la Vila del Llibre a l’Escala.
Homenatge a Víctor Català. Alfolí de la Sal (L’Escala).
14 de març de 2019. Reunió de preparació per a la creació de la Càtedra Víctor Català.
Facultat de Lletres (Girona).
20 de març de 2019. Aprovació del conveni de creació de la Càtedra Víctor Català
d’estudis sobre el Modernisme. Junta de govern de l’Ajuntament de l’Escala.
21 de març de 2019. Aprovació del conveni de creació de la Càtedra Víctor Català
d’estudis sobre el Modernisme. Consell de Govern de la Universitat de Girona.
31 de juliol de 2019. Reunió de seguiment de la Càtedra Víctor Català. Alfolí de la Sal
(L’Escala).
13 de setembre de 2019. Obertura del web oficial de la Càtedra Víctor Català d’estudis
sobre el Modernisme: www.udg.edu/ca/catedres/Victor-Catala
14 de setembre de 2019. Assistència a l’espectacle Solitud 360o. Plaça de l’Església
(L’Escala).
2 d’octubre de 2019. Obertura del compte de twitter de la Càtedra Víctor Català
d’estudis sobre el Modernisme: https://twitter.com/CVictorCatala
20 de desembre de 2019. Signatura de l’addenda al conveni de col·laboració entre la
Universitat de Girona i l’Ajuntament de l’Escala per a la creació de la Càtedra Víctor
Català d’estudis sobre el Modernisme.
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