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Car, solsament aquell que ha sofert passió apassiona, solsament aquell que es posseheix, a 

travers dels esquinçaments de la car i de l’anima, és el veritable apte per a possehir, el 

veritablement digne de possehir. 

[Víctor CATALÀ. El Día Gráfico, (10 d’abril de 1920)] 
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1. Introducció 

Se suposa que en aquesta part inicial del meu treball he d’explicar a què vénen totes 

aquestes pàgines, tota aquesta parafernàlia per a parlar d’una escriptora, i no d’una 

altra. Doncs bé, això té la seva petita història, si més no anecdòtica, però pel que 

m’agradaria començar és per detallar una part que considero la més important: això 

no és un treball sobre un autor i la seva obra, no, jo pretenc avorrir-vos amb tota una 

reflexió sobre qui és Víctor Català i el perquè de la seva trajectòria. Vull arribar al quid 

de la qüestió, a la persona dins del personatge, de la dona, de l’amiga, de la tieta. Vull 

conèixer Caterina Albert a través de Víctor Català. Per què, com si no ho podria fer? 

El cas és, doncs, que tot el que llegireu a continuació, quan us endinseu en aquestes 

pàgines, és fruit del meu complex de filòsofa-escriptora, que he deixat anar lliure 

gràcies a la figura d’algú que admiro, i també gràcies a l’ajuda de persones que 

m’inspiren i em col·loquen al camí adequat. 

Que com em va sorgir la idea? Que per què Víctor Català i no Mercè Rodoreda? La 

resposta és ben senzilla. Va ser un “amor a primera vista”. En la meva vida com a 

estudiant, he tingut la sort de gaudir de bones professores de català, i dec aquest 

treball a una d’elles. La primera vegada que vaig sentir a parlar d’aquesta autora va ser 

a 4t d’ESO, on tot i no llegir-la vaig poder impregnar-me una mica del seu toc i he de 

dir que em va agradar. Potser el fet que qui me la va explicar ho va fer amb un 

sentiment d’estimació cap al que feia hi va influir, però la qüestió és que no vaig poder 

evitar sentir certa empatia cap al que aquesta dona va escriure a Solitud, i només 

havent-ne llegit el primer i l'últim capítol em vaig sentir identificada per la visió 

pessimista que transmetia, perquè, tot i tenir moments il·luminats, admeto ser una 

apassionada del pessimisme a l’hora de narrar qualsevol cosa. Entenc que, en aquesta 

vida, no es pot concebre la felicitat sense la tristesa. I simplement aquesta visió seva 

em va fer enamorar-me’n.  

Així fou, doncs, com vaig començar a admirar aquesta dona. I quan em va tocar escollir 

treball, i tenint en compte que havia trobat, de nou, una gran professora de literatura 

catalana, no vaig dubtar a escollir aquest tema. Perquè, és tota una pena que una dona 

tan interessant sigui desconeguda per tants! 

Així doncs, aquí teniu la petita història d’aquest treball. De la idea, de la il·lusió, de 

l’esforç. Del perquè de tot plegat, i del perquè, tot i l’estrès, he acabat gaudint tant fent-

lo.  
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Però tot això haurà de seguir un procés, una metodologia, que és necessari explicar per 

acabar de comprendre el treball. Començaré per impregnar-me de les obres més 

famoses: Solitud, Drames Rurals, Caires Vius i La Infanticida. Entremig, però, em 

dedicaré a escriure la biografia de l'autora amb l’ajuda de diferents estudis. Una 

vegada acabada aquesta, i després de fer un recull d’informació, sobretot, a la 

Biblioteca Francesca Bonnemaison, especialitzada en literatura femenina, procediré a 

elaborar el capítol de comparacions i el de l’anàlisi de Víctor i Caterina. Així doncs, un 

cop feta la part més profunda del treball, serà hora de començar la fase final parlant, 

primer, de la manera més esquemàtica possible, de les obres treballades i, per últim, 

coronar el treball amb la conclusió. En resum, començaré per una recollida 

d’informació, mentre enllesteixo la part més poc literària del treball, la biografia, i 

continuaré per la part que més treball necessita, la comparació i l’anàlisi, deixant pel 

final la més amena: l’anàlisi de les obres i la conclusió. 

És cert que he dit que pretenia avorrir-vos, però en realitat tot això té com a objectiu 

base que conegueu Caterina i entengueu perquè l’admiro, i des del meu punt de vista 

entenc que qualsevol mortal podria avorrir-se havent de llegir tot això sobre algú pel 

qui potser no sent gaire interès, però espero que quan acabeu de llegir-me, no us hagi 

semblat avorrit.  

Mireu, de fet, rellegint tot el que he escrit m’he adonat que la millor manera d’explicar-

vos perquè ho he fet és deixant que la pròpia Víctor ho digui: 

 

Jo estimo la vida tal com és: dolça i amarga, clara i ombrívola. Tota voldria bastar-la, 

però quina culpa tinc si són les tintes negres les que impressionen la meva retina? He de 

seguir o no la meva vocació? Jo, en escriure, no feia sinó traduir una sola realitat 

transformada o forjada en el món de la meva fantasia. Voler desfigurar aquesta realitat 

fóra trair la meva vocació. 

 

Víctor Català en l’entrevista amb Tomàs Garcés el 1926. 
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2. El camí cap a la voluptuositat 

“Caterina Albert i Paradís”. No paro de repetir-me aquest nom perquè, doncs bé, 

em proposo parlar d’aquesta dona, i del seu personatge, en les següents línies. I no és un 

repte fàcil: es tracta d’una dona forta, viva, culta, transcendent en el seu període de vida, 

diferent, però persona, que de vegades sembla que aquest factor tan obvi, s’oblidi. 

Com de costum, començarem parlant del seu origen. On va viure? Amb qui? Com 

era la seva família? Doncs bé, Caterina nasqué en la Diada de Catalunya de 1869 a la seu 

d’una família de propietaris rurals de l’Escala, essent la gran de quatre germans. El seu 

pare, el senyor Lluís Albert, fou un advocat fill de terratinents i un republicà reconegut 

molt involucrat en la vida política, fet que el portà a exiliar-se a França durant una 

temporada per la seva participació en el cop d’estat dels federals empordanesos de 1869, i 

que impulsà la creativitat de la seva filla en les diverses arts. Ella el recordava, com Jordi 

Castellanos cita en la seva biografia, “com un personatge d’esperit quixotesc i l’anomenava 

desfacedor de entuertos” 1. 

D’altra banda, per part de mare, Dolors Paradís, ens trobem un passat italià, idioma 

i país que dominava i admirava respectivament. Prové, doncs, d’un genovès de família 

d’armadors, de cognom Paradisi, que en una de les seves estades a l’Escala per qüestions 

de treball s’enamoraria de la pubilla Farrés de la petita població, àvia de Caterina, i amb 

qui tindrien la que seria la seva mare 2. 

Així doncs, veiem ja en els seus pares el perquè de la nostra polifacètica autora: són 

persones interessants, amb una història darrera seu, amb ideals i formes de vida que 

transmetran a Català, i que per sempre formarà part tant de l’autora, Caterina, com del 

personatge, Víctor. 

La seva educació fou, si bé autodidacte, també escassa, tot i que això no  li impedí 

ser una persona totalment formada i culta en molts dels àmbits artístics: literatura, 

pintura, dibuix... Això es deurà, en part, per la seva posició de família benestant i l’adequat 

suport per part dels esmentats pares. Però això fou més tard: en un principi Caterina 

hagué d’acudir a l’escola com qualsevol altre nen. De la seva, ella només en recorda el seu 

encant: <<la repulsió per la brutícia de la mestra i del lloc>>3. A això cal sumar-li un any de 

pensionat a Girona, on aprengué unes nocions de francès i on tampoc acabà d’adaptar-s’hi 

tornant, d’aquesta manera, a l’Escala. <<Figuri’s>>, escrivia a Maragall, <<que l’ensenyaren 

                                                             
1 Dins la prosa La tartana, de Mosaic, a V.C.: Obres completes, pàg. 1354. 
2 ALBERT RIVAS, Lluís: Víctor Català: una biografia insòlita. Barcelona: Brau Edicions, 2012,  pàg. 115. 
3 CASTELLANOS, Jordi: Víctor Català, dins: Martí de Riquer; Antoni Comas i Joaquim Molas (ed): Història de la 
literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 8, 1986, pàg. 579. 
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de conèixer lo Jesús i a fer pals i ganxos, sient aquesta la meva instrucció oficial. Lo demés, 

ho he fet pel meu compte, sens cap estímul ni direcció>>4.  

I bé, la pregunta que sorgeix és, per què aquesta inadaptació? Segons Jordi 

Castellanos  això es deuria a <<el rebuig de Caterina Albert per algunes de les condicions 

de la pedagogia de l’època>>5. Tanmateix, seguidament ell mateix es contradiu dient que 

<<sembla més lògic atribuir aquesta inadaptació a les seves característiques de filla de 

família benestant, acostumada a anar a la seva>>6.  

És gràcies a aquest ambient familiar que Caterina pot donar els seus primers 

passos en les diferents arts, tant les plàstiques com les literàries. La impulsora d’aquestes 

fou la seva padrina i àvia materna, Caterina Farrés i Paradís. Ella fou, com la mateixa 

autora explica, la persona de qui recollí la llengua i bona part del material narratiu. Així 

doncs la figura de la seva àvia substituí la de la seva mare, una dona que, tot i culta en 

aspectes literaris i musicals i de bona educació, tingué una mala salut que feu freda les 

relacions durant la infància amb la seva filla primogènita.   

En les arts plàstiques,en concret la pintura, foren anteriors a les literàries segons 

Joaquim Folch i Torres cita en la seva obra  titulada Els dibuixos de Víctor Català 7. Per 

l’aprenentatge d’aquestes gaudí d’un pintor de pintura ràpida que el seu pare contractà 

perquè li n’ensenyés la tècnica. Aquest era, a més, germà d’una amiga seva i la persona 

gràcies a qui conegué Narcís Oller 8.  

Així doncs, per a sorpresa de tots, res no feia pensar que aquesta educació, que si 

bé sembla atípica no ho era per a ser una pubilla de casa bona, la convertís en la brillant 

escriptora que més tard seria. I és que, poc a poc, l’escultura i la pintura anà deixant pas a 

la faceta literària de Caterina amb el beneplàcit familiar. Aquesta fou enriquida gràcies a la 

compra de llibres i revistes a un llibreter de Figueres: <<Cada setmana venia el senyor 

Presas, llibreter de Figueres, i la meva mare em deixava que li comprés tot el que portava, 

per fascicles o no, des de Pérez Escrich fins als novel·listes francesos>>9.  Se sap per 

Miracle, que gràcies a aquest llibreter Caterina es mantenia al dia del que es publicava de 

literatura catalana, a través de subscripcions, com a La Renaixença, tant revista com llibre, 

i  de revistes satíriques i tota mena de llibres 10. 

Això, es podria dir que fou fruit de l’orgull de l’escriptora que confessava amb un 

toc d’exageració per a realçar la seva independència a Maragall en una de les seves cartes 

                                                             
4 V.C.: Obres Completes. Barcelona, 1951, pàg. 1789. 
5 CASTELLANOS, Jordi: Op. Cit., pàg. 580. 
6 Ibídem, pàg. 580. 
7 FOLCH I TORRES, Joaquim: Els dibuixos de Víctor Català. Barcelona, 1955. 
8 OLLER, Narcís: Memòries literàries. Història dels meus llibres. Barcelona, 1962, pàg. 23. 
9 Entrevista amb BALTASAR PÒRCEL: Víctor Català a contrallum. <<Serra d’Or>>, VII (1965). 
10 MIRACLE, Josep: Víctor Català, Barcelona 1963 reelaborada a Caterina Albert i Paradís(<<Víctor Català >>). 
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el 1903 que <<he llegit relativament molt poc i sense ordre ni selecció (llibres moderns, 

com vostè suposa molt bé, dels que eixien al dia, i quatre traduccions vulgars d’obres 

cridaneres), però estudiar amb formalitat quelcom, mai>>11. Aquestes escriptures foren, 

doncs, inspiració d’una adolescent i principiant futura Víctor Català que començaria ja des 

de ben joveneta a escriure, també darrera d’un sobrenom, Virgili Alacseal – anagrama de 

l’Escala – a <<L’Esquella de la Torratxa>>. Albert afirma a més, que un dels contes de 

Drames Rurals, Parricidi, fou escrit quan ella només tenia 14 anys, tot i que probablement 

no és tal qual el podem llegir avui en dia.  El fet és que la literatura començava a fer-se un 

racó en el seu cap ple d’aficions i interessos. 

El seu primer contacte oficial, però, no fou fins a l’edat de 19 anys on una jova 

senyoreta Albert presidí, gràcies a la politització del seu pare, els Jocs Florals de Figueres 

durant el 4 de maig de 1888. Es tractà d’un esdeveniment fortament influït per la política 

d’ideals republicans, afins al pare de Caterina, que sortiren de manera evident a la llum en 

el moment del discurs presidencial, que feu Francesc Sunyer i Capdevila, de caràcter 

radical antimonàrquic i anticlerical que esverà a tothom que se’n feu idea i serví de pretext 

per a acusar de blasfems a tot aquell que estigués relacionat amb els jocs, entre ells la 

nostra protagonista. 

Doncs bé, en aquest punt ens trobem amb una jove Caterina que comença a donar 

tímids passos cap al que serà una prolífica carrera literària. No serà, però, fins a principis 

del segle XX que aquesta es donarà a conèixer, passarà de l’escriptura personal i privada a 

la pública, d’una manera força impactant socialment; però no ens avancem. 

És al 1890 que Caterina comença una anomenada vida de reclusió, descrita per ella 

mateixa en les seves obres completes: 

<<En les darreries de segle, el dol pels difunts no era una nosa o un entrebanc 

amoïnós pels que quedaven, sinó una fórmula del culte reverent a  la memòria dels 

anats. I les mostres de dolor prenien trenta mil carés diverses i es perllongaven 

gairebé indefinidament. En la nostra família, tradicionalment sensible i honoradora 

de les virtuts ancestrals, que considerava vinculades en els desapareguts 

capdavanters, aquelles manifestacions prenien austeritats de ritus. Una d’elles era 

un llar període de reclusió, poc menys que absolut, dins la llar.>>12  

Doncs bé, l’autora tenia l’excusa perfecta per a justificar la seva vida tancada i 

l’argument de pes de la tradició familiar en aquest període de dol reclusiu. Ho explica, 

també, en una de les seves respostes a Tomàs Garcés: 

                                                             
11 V.C.: Obres Completes, pàg. 1789. 
12 V.C.: Obres Completes, pàgs. 1423-1424. 
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<<Escrivia per distreure’m. En la meva vida de mona i de finestrons tancats, en una 

vila on no hi havia ni professor de piano, les estones que dedicava a la literatura 

eren el meu únic esplai. No m’agradava brodar. Caminava poc. Gairebé no conec 

cap paisatge.>>13 

Si se’m permet l’opinió, i des de l’admiració més sincera que li profereixo a la causa 

d’aquestes paraules, penso pecava de falsa modèstia, doncs no és veritat que gairebé no 

conegués paisatge: si hi ha alguna cosa que aquesta dona i escriptora coneixia eren 

paisatges, inspiradors de la seva prosa i poesia, els quals descrivia amb gairebé precisió 

mètrica en les seves grans obres. I no és aquesta la primera vegada en la qual usa aquesta 

modèstia en alguna de les seves respostes a companys de professió, també ho fa amb 

Maragall quan li parla de la seva educació. És, doncs, una falsa pedanteria? O només la 

voluntat infinita de distanciar-se de Víctor en les seves relacions personals, tant epistolars 

com quotidianes? Són aquestes algunes de les preguntes que em vaig plantejant a mesura 

que vaig recorrent la seva vida, que si bé interessant, també és sorprenent si et pares a 

pensar en ella com a persona, i no només com a Víctor. 

Així doncs, després d’aquest petit tall filosòfic, que si bé prescindible sí necessari, 

prosseguim amb aquest període de reclusió en el qual Albert es sumí durant part de la 

seva joventut.  

La mort del seu pare, a més del seu tancament social, diguem-ne, també féu a 

Caterina l’administradora oficial de les propietats agrícoles de la família. En aquesta la jove 

Paradís va arribar a comprar un camp a Empúries que seria fruit del seu petit museu 

arqueològic personal – lògicament trastocat durant la Guerra Civil – el qual mai volgué 

cedir a les institucions públiques. És també durant aquests anys on prolifera la seva relació 

amb el teatre, sobretot de companyies italianes, al qual hi sol anar a Barcelona. Amb això, a 

més, aconsegueix un perfeccionament del seu italià que, com el francès, havia anat 

aprenent autodidàcticament. Aquests “viatges” a Barcelona ens porten a mencionar una 

parella amiga de l’autora, clau en aquest període de la seva vida: Miquel Sitjar, metge i 

amic de la família, i la seva esposa Josefa Carcassó (germana de l’escultor). Fou també amb 

aquest matrimoni amb els quals féu nombrosos viatges a Europa, fet que recolza la meva 

teoria de la falsa modèstia.  

Cal afegir, a més, que just un any abans de la mort del seu pare, mor l’àvia, i 

compren un pis a Barcelona on Caterina Albert hi passarà llargues estades.  

Però, ens estem oblidant de Víctor, tant parlar de Caterina: el seu antecedent sorgí 

durant els Jocs Florals d’Olot de 1898, on es donarà a conèixer, desafortunadament, amb 

                                                             
13 Entrevista amb TOMÀS GARCÉS: Conversa amb Víctor Català. <<Revista de Catalunya>>, III (juliol-desembre 
1926). 
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nom i cognoms. En aquests se li premiaren el poema Lo llibre nou i el monòleg La 

infanticida, i aquí és on s’ha d’entendre la part desafortunada de tot això ja que el fet que 

un monòleg de tanta crueltat fos escrit per una dona, en l’època, es traduí com un 

escàndol: <<Quan van saber que l’autor era una dona, l’escàndol va ser gros. No trobaven 

correcte que jo contés la història d’un infanticidi>>14. 

 Així doncs, Caterina decidí amagar-se darrera d’un pseudònim masculí, i no tornar 

a ser mai més la que donés la cara i creà un alter ego que mantingué sempre separat de la 

seva vida privada, essent només el protagonista de la vida pública. Aquesta decisió es 

concretà un estiu en què Josefa Carcassó, amiga de l’autora, intentà trencar la reclusió 

d’aquesta després de la mort de la seva àvia però, lluny d’aconseguir-ho, trobà un 

manuscrit de poesies que portà a la impremta, i quan preguntà a la seva amiga com volia 

firmar, aquesta decidir adoptar el seu futur famós pseudònim, extret d’una novel·la que 

estava escrivint, Calze d’amargor, Víctor Català. El llibre, El cant dels mesos, serví a Víctor 

Català per a obrir-li les portes de la premsa. 

Doncs bé, com he comentat anteriorment, el pseudònim li serví d’escut que ajudà a 

mantenir la seva privacitat i a evitar que, de nou, la jutgessin per la tapa i no pel contingut. 

Com molt encertadament diu Jordi Castellanos, <<Caterina Albert hi tenia l’aval de la seva 

independència social i moral>>15.  

El seu èxit literari, però, no va permetre que Caterina s’amagués per sempre 

darrera d’aquest nom ja que va arribar un punt en què la curiositat de la premsa la portà a 

buscar qui o què hi havia darrera d’aquell pseudònim i de totes aquelles paraules. El 

misteri s’anà descobrint després de la publicació de la seva obra narrativa Drames Rurals 

el 1902, quan Pi i Soler insinuà en les pàgines de la revista <<Joventut>> que Víctor Català 

era una noia empordanesa que li havien volgut presentar temps enrere 16. Caterina, que 

havia estat mantenint una relació epistolar amb el famós poeta Maragall després de la 

crítica al seu primer llibre com a Víctor, El cant dels mesos, es descobrí en una de les seves 

respostes després d’un tens intercanvi  de cartes amb el poeta. Tot i això, decidí mantenir 

l’incògnit no presentant-se als Jocs Florals de 1903, però no va poder evitar que es 

descobrís a l’autora darrera del personatge: l’anonimat es féu insostenible, <<tot lo renou 

que han mogut los Drames Rurals no es deu a altra cosa que a la trista casualitat d’ésser 

escrits per una dona, en questa terra en què és més deshonrós per una dona escriure que 

fer altres disbarats>>17. Això, si se’m permet tornar a fer una reflexió, ens porta a la 

                                                             
14 GARCÉS, Tomàs: Op. Cit. 
15 CASTELLANOS, Jordi: Op. Cit. pàg. 584. 
16 PIN I SOLER, Josep: Víctor Català. <<Joventut>>, III (1902), pàgs. 737-738. 

 
17 V.C.: Obres Completes, pàg. 1427. 
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temàtica feminista de la qual l’autora, donades les circumstàncies, en fou una gran 

impulsora. Però, la pregunta que a mi se’m formula és, a què es refereix amb “grans 

disbarats”? És aquesta una referència a les dones de “poca moral”? Potser desvario, però si 

fos el cas, no seria, irònicament, una mostra del masclisme de l’època? Per què, si bé estava 

mal vist que una dona escrigués, el fet de qualificar com a “disbarats” altres feines més poc 

honroses atribuïdes a les dones des de temps immemorables no seria també un acte de 

menyspreu cap al públic femení? Clar estar que avui en dia això no és vist de la mateixa 

manera però encara és un tema tabú en la nostra societat, i molt més ho era en l’època de 

la nostra autora. Tot i així no cal treure-li els mèrits a les seves paraules, que donat el 

període, són força innovadores.  

Però, no ens n’anem del tema i continuem parlant del seu impactant inici com a 

personatge. Després del seu fracàs per a mantenir-se en l’anonimat, intentà separar a 

Víctor de Caterina, el personatge de l’autora, la vida pública de la privada. Ella mateixa 

afirma que <<és tan antipàtic lo tipo d’escriptora als ulls de la gent corrent que no fa cap 

enveja pertànyer-hi ni pot absoldre’l del pecat original lo mateix goig de crear>>18. Amb 

això forma una imatge d’escriptora que rebutja i que volgués o no li va ser atribuïda, la 

qual explica a Francesc Matheu: <<La gran multitud ineducada i grollera a la dona que 

escriu, la despulla de seguida de la qualitat de dona de sa casa (que a mi m’agrada tant) i la 

converteix en una mena de gallimarsot o amassona, en una mena de ser estrany que tira 

contra la corrent i el sentit comú>>19. De nou menciono a Jordi Castellanos, que en la seva 

biografia diu, amb més o menys raó, que <<cal reconèixer que en aquest temor devia 

comptar-hi, sens dubte, la seva corpulència i aspecte físic>>20. Narcís Oller féu menció 

també al seu aspecte físic, quan explica que <<me l’havien pintada com un homenot>> 

mentre que definia a Caterina com una <<escaient damisel·la de posat senyorial i rostre 

pàl·lid i més repolida encara que moltes ciutadanes>>21. La veritat és que aquest és un dels 

motius, sumat al fet de no conèixer-se-li cap amant ni fill, pel qual m’atreveixo a qualificar 

l’autora d’“asexual”, que es defineix segons l’enciclopèdia catalana com a allò que no té 

sexe, que s’efectua sense el concurs dels sexes, i que trobo bastant encertat per a la 

condició de l’autora. I no és pas una crítica, ni molt menys, trobo tant respectable com 

qualsevol altre camí vital, el que Caterina va triar: el dedicar-se a un mateix i als qui 

s’estima. Això no té absolutament res de dolent, és més, és una de les coses que em fan 

sentir identificada amb ella, però la meva part més intrusiva no pot evitar preguntar-se el 

                                                             
18 Ibídem, pàg. 1787. 
19 MONTSERRAT CIURANA: Aportacions a l’estudi de Víctor Català: unes cartes inèdites, tesi de llicenciatura. 
Universitat de Barcelona, 1972. 
20 CASTELLANOS, Jordi: Op. Cit., pàg. 585. 
21 V.C.: Obres Completes, pàg. 1786. 
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perquè, donat, de nou, ens trobem en una època en la qual el paper de la dona era, 

sobretot, el de casar-se i tenir fills, i fins i tot en això ella destaca, recolzant la teoria 

anterior de la seva asexualitat.  

Doncs bé, prosseguim amb el tema que ens ocupa parlant d’una de les coses que 

l’autora, ja experimentada en el seu camp, critica la literatura femenina ja que, segons ella, 

feia massa ús del material autobiogràfic 22. Així doncs, tot i defensar la sinceritat artística 

volia deixar clara la distància entre l’autor i l’obra, com en ella hi havia entre Víctor i 

Caterina: 

<<L’obra és per l’autor objecte de culte i de turment venturós mentres no està 

acabada, mentres s’ha d’exprémer lo millor de la vida per donar-li vida, però, una 

vegada acomplert lo deslliurament, lo neguit s’esfuma com lo record d’un somni i 

l’obra devé quelcom estrany a son origen (...). Tantost donat quelcom al públic, 

perd per a mi tot valor de cosa pròpia, me sembla que me’n quedo desencarregat, i 

lo que després puga succeir-li no m’inspira més que una gran curiositat... literària. 

I, ja que és així en realitat, ¿quina falla fa que, a propòsit d’aquella cosa que ens és 

quasi estrangera surti a relluir lo sexe, el nom i totes aquelles particularitats que 

res tenen que veure amb la cosa en si i que sols han de servir d’esca de mortificació 

per qui ha viscut sempre lluny del remor de la gent, en isolament quasi absolut, 

dins del castell roquer d’una casa de malalt?>>.23 

Així doncs veiem a una autora convençuda, tal i com explica a Oller, que <<la 

coneixença de la personalitat de l’autor pot llevar-li a aquest tota mena de llibertat 

d’acció>>24. De nou una reimposició de la divergència entre vida privada i pública, entre 

autora i personatge, Caterina i Víctor. Veiem una autora totalment implicada en la tasca de 

remarcar la diferència entre el que escriu i ella, volent amagar a Caterina de la vida 

pública, sense donar-se mai a conèixer públicament, només com a Víctor. Un fet que 

demostra això és el que ens explica el seu nebot en la seva biografia on explica 

l’experiència d’Aurora Bertrana, filla de Prudenci Bertrana, quan conegué a Caterina (no a 

Víctor): <<En el seu tracte personal, Caterina Albert era amablement cordial i sabia 

amenitzar la conversa amb un sentit de l’humor – no exempt a voltes de fina ironia – 

insospitat pels admiradors de Víctor Català. Era una doble personalitat desconcertant per 

a molts visitants. La seva amiga Aurora Bertrana, filla de l’escriptor, comentava amb gràcia 

que la primera vegada que anà a l’Escala per conèixer-la va sortir de la casa havent 

                                                             
22 Les idees sobre l’autonomia dels personatges i la separació entre biografia i novel·la són exposades a 
l’entrevista amb Tomàs Garcés i també als pròlegs a Contrallum i Vida mòlta. 
23 V.C.: Obres Completes, pàg. 1787. 
24 Ibídem, pàg. 1887. 
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conegut a Caterina Albert, però Víctor Català no va aparèixer enlloc...>>25. Una vegada més 

trobem la divergència entre l’escriptora i el personatge, un propera i un altre distant.  

Aquestes dues cares es veuen clarament en dues entrevistes famoses: en la de 

Tomàs Garcés, a la “Revista de Catalunya” del 1926, és Víctor Català qui respon a les 

preguntes, però amb una intel·ligència clara també pròpia de Caterina, i criteris sòlids i 

segurs; en la del poeta Baltasar Porcel a “Serra d’Or”, és Caterina Albert qui parla, 

compartint les respostes intel·ligents però amb la tasca present de separar-se de Víctor. 

Això, a més, és provocat per una sèrie de rumors sobre la seva solteria, que com ja he 

comentat anteriorment, és força estrany donats els temps que corrien, en els quals una 

dona semblava haver de necessitar un home per a tot. Un dels seus biògrafs, Josep Miracle, 

declara que havia estat el seu subconscient el qui li havia dictat el seu pseudònim  masculí. 

Molt encertadament comenta, Castellanos, que <<La distinció entre Caterina Albert i Víctor 

Català va limitar, tal com ella volia, el coneixement de la persona. Probablement, també el 

de l’escriptora.>>26. I és que una de les funcions principals dels quals ens atrevim a intentar 

parlar sobre aquesta personalitat és la de descobrir la seva complexa personalitat. Aquesta 

reconstrucció, però, cal fer-la sobre documents no fets per a mantenir el mite que l’autora 

tant s’escarrassà en mantenir.  

Prosseguim, doncs, amb la seva vida literària. En aquesta hi veiem diversos 

silencis, el més significatiu de tots entre la publicació de la seva obra de narracions Caires 

Vius el 1907 i la seva segona novel·la Un film (3000 metres) del 1926, amb la publicació de 

Mare Balena el 1920, ja que l’animadversió noucentista al moviment cultural no tan 

diferent que hi havia hagut el segle interior i al qual pertanyia la nostra protagonista, el 

modernisme. Això ho explica en la seva biografia el nebot de Caterina, Lluís Albert Rivas, 

en la qual relata que <<Les divergències entre les dues tendències estetico-conceptuals 

van enverinar-se fins a uns límits vergonyosos, que només són explicables – en certa 

manera – pel clima de violència i tensió social centrada a Barcelona, reflectida a la novel·la 

Quan mataven pels carrers de Joan Ollé i Rabassa>>27.  El detonant d’aquest conflicte, que 

en fou un d’interior  per a Paradís, fou la publicació de les normes ortogràfiques actuals. I 

la pregunta òbvia a tot això és, com a una figura literària que sempre estigué pendent de la 

cultura catalana podia tenir qualsevol tipus de problema amb la regularització? Doncs bé, 

resulta que els dos encarregats d’aquesta regularització eren Antoni Maria Alcover, un 

sacerdot mallorquí i portaveu del Modernisme amb qui havia col·laborat, i Pompeu Fabra 

propulsor de l’animadversari Noucentisme. Lluís Albert, també relata que l’autora <<va 

comprendre que les seves contundents poesies, amb ritmes i consonàncies de ressons 

                                                             
25 ALBERT RIVAS, Lluís: Op. Cit., pàgs. 276-277. 
26 CASTELLANOS, Jordi: Op. Cit., pàg. 586. 
27 ALBERT RIVAS, Lluís: Op. Cit., pàg. 185. 
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verdaguerians i quimeranians, havien quedat totalment desplaçades pels nous corrents 

imperatius>>28, ja que aquesta disputa entre corrents literaris la portà a abandonar del tot 

la creació poètica,  com a mínim deixar de fer-la pública.  

I és a partir d’aquí on més costa reconstruir la vida de l’autora, ja que si volem 

seguir un fil cronològic hauríem de parlar de la Guerra Civil i en trobem ben poca 

informació sobre Caterina. Tampoc de Víctor. És per això que aquesta part serà més breu i 

desorganitzada, però potser també més personal ja que, per a bé o per a mal, m’hauré de 

deixar endur pel meu ritme literari en comptes de seguir els de professionals que l’han 

estudiada.  

Doncs bé, mentre un fins aleshores desconegut militar, anomenat Francisco Franco 

Bahamonde, creixia a través de l’alçament del 17 de juliol de 1936 impulsat pels generals 

Mola i Sanjurjo, Caterina Albert es trobava a la casa pairal a L’Escala amb el seu nebot, 

Lluís Albert, i el seu germà Francesc, mentre la resta de a família es trobava a Barcelona. 

De primera mà ens explica el seu nebot en el capítol anomenat IX L’amarg desengany de 

Caterina Albert amb un subtítol que diu La idealista República Federal anhelada per tres 

generacions familiars, degenera en una dictadura estalinista (1936-939) de la seva biografia 

com van viure aquells dies a la casa on solien estiuejar ells, família de republicans des de 

sempre. I és que van haver de veure com molts coneguts i amics de tota la vida morien en 

mans d’aquells que propugnaren l’alçament. Van saber que era la misèria durant aquells 

dies on el germà de Caterina, que vivia amb la por que el vinguessin a buscar com tants 

d’altres republicans, s’enrolà de pescador per tal de mantenir-se i fins i tot alguns 

masovers coneguts i veïns els deixaven vianda, és a dir, que subsistien gràcies a l’ajuda de 

la gent.  

<<La meva tia, comentant la Guerra  Civil a Catalunya, sempre deia que Francesc 

Macià, el difunt president de la primera Generalitat republicana, mai no hauria 

tolerat tota aquella anàrquica situació, encara que li hagués costat la vida. Quant al 

llavors president Lluís Companys, en més d’una avinentesa m’havia confessat que, 

si no hagués mort tant dignament com ho va fer, afusellat per haver estat president 

de la Generalitat de Catalunya, els historiadors  haurien estat molt més severs amb 

ell i no haurien eludit episodis sobre els quals ara han passat de puntetes. Tal com 

diu la sentència clàssica: “un bon morir una vida honrosa”.>>29 

Trobo aquestes paraules d’allò més interessants per a conèixer l’autora, o més 

aviat la persona. Són relatades pel mateix nebot en l’esmentat capítol i en llegir-les no vaig 

poder resistir la idea de mencionar-les en aquesta meu intent de biografia. La veritat és 

                                                             
28 ALBERT RIVAS, Lluís: Op. Cit., pàg. 186. 
29 Ibídem, pàg. 225. 
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que fins ara havia estat seguint l’excel·lent biografia del difunt Jordi Castellanos, afegint-hi 

alguns detalls personals i de la biografia del nebot, però havent exprimit del tot la 

informació del primer biògraf, no em queda altre remei que seguir els meus instints i 

seguir les paraules de Lluís Albert, i reconec un cert encant en això: ell ens parla més de la 

persona que de l’autor, i per algú tan curiós com jo això és tot un pou d’informació. Doncs 

bé, anant al gra, aquestes paraules em donen l’avinentesa de comentar la ideologia 

catalanista i republicana de la persona que s’amaga darrera de Víctor. Això ho parla el 

nebot en el capítol anterior, VIII El catalanisme de Caterina Albert, en el que, a mode 

d’excusa, ens parla de tradició familiar. Per una banda hi ha el pare de Caterina, diputat 

provincial i participant en anteriors alçament – un ja mencionat – però per altra també s’hi 

troben l’avi i padrí de Víctor, Josep Anton Albert i Massot, igualment diputat, i el ja conegut 

germà Francesc Albert i Paradís que formà part de mítings de partits republicans i advocat 

de professió. Així doncs, podríem dir que portava el sentiment català a la sang, que avui en 

dia formaria part, molt probablement, del moviment independentista català i que el 9 de 

novembre de 2014 seria un gran dia per a ella. Però això són suposicions. Perquè tot i el 

seu catalanisme arrelat en les seves relacions epistolars amb destacades figures de la 

literatura espanyola havia mantingut ferma l’esperança que era possible una entesa 

política entre Catalunya i Castella. Avui en dia, l’anomenaríem somniadora.   

Això és força comparable amb la situació entre Noucentisme i Modernisme, ja que 

ho porta de la mateixa manera conciliadora, poc bel·licista, en què es nega a participar en 

actes antinormativistes, en el cas dels corrents literaris, de la mateixa manera que es nega 

a perdre l’esperança en una bona relació entre ambdós països (si és que els podem 

anomenar així).  

Doncs bé, aquí comença el final d’aquest relat. Hem parlat d’una dona, d’una 

autora, d’una persona, d’una catalana, d’una filla, d’una tieta, d’una terratinent, d’una 

artista. Hem parlat de Víctor i de Caterina. Hem parlat d’una pintora, d’una escultora, d’una 

prosista, d’una narradora, d’una poetessa, d’una arqueòloga, d’una propulsora de la 

cultura, d’una feminista, d’una ecologista. Hem parlat d’algú desconegut per a molts i a la 

vegada molt popular allà on la coneixen. D’una figura, d’una idea, d’una història. Però 

sobretot he intentat parlar de la increïble persona que em semblen Caterina i Víctor. He 

parlat tant, que, com de costum, he perdut el fil i he acabat sent jo mateixa opinant. Però 

encara tinc molt, per dir! Perquè això tot comença, aquí només fem un punt i apart. O sigui 

que, c’est finí. Ens veiem a la pàgina següent. 

Ella, en certa manera, pot ser-ne considerada el paradigma femení a la Catalunya de 

la seva època: era una reconeguda prosista, frustrada poetessa, autora teatral, 

desconeguda adaptadora al català d’obres escèniques italianes i franceses, 
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malaguanyada pintora, dibuixant i escultora, arqueòloga i col·leccionista 

d’antiguitats, folklorista i recopiladora d’adagis i cançons populars, historiadora 

local i comarcal. En molts aspectes precursora del feminisme, l’ecologisme i el 

respecte als animals i les plantes. 

Lluís Albert Rivas, Víctor Català: una biografia insòlita (Brau Edicions, 2012).  
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3. El resultat del pensament 

Aquest apartat està dedicat a fer una petita ressenya dels llibres que, en aquest procés 

de recollida d’informació, he estat llegint per a entendre l’autora. Es tracta, doncs, de les 

obres més representatives de la seva vida literària.  

SOLITUD   

Editorial Edicions 62 

Edició 1a edició, octubre del 2005 

Col·lecció Educació 62 

Persona encarregada de 

l’estudi 

Toni Sala 

Altra informació El text que s’hi reprodueix és el que va establir Núria 

Nardi en la seva edició crítica de Solitud (Barcelona: 

Edicions 62, 1900. Col·lecció textual, 3), que es basa en 

la 5a edició de la novel·la (Barcelona: Llibreria 

Verdaguer, 1946). 

Obra originalment publicada el 1905. 

Observacions Aquesta és la sòrdida història d’una dona en procés de 

canvi. Trista, tètrica, i amb una accentuada participació 

del paisatge i idealització d’aquest i del personatge 

positiu, el pastor. És l’obra més popular de l’autora tot i 

que no representa la seva trajectòria, que està 

bàsicament feta de llibres de narracions curtes, i és 

només una de les dues novel·les que es van publicar 

d’aquesta. Tracta un tema dur: la solitud. El camí en 

com, la seva protagonista, arriba fins a ella i la 

consumeix poc a poc. És doncs, una història trista que, 

des de la meva opinió, t’ensenya una visió 

expressionista d’una dona absorta per la crueltat del 

temps i de la seva situació condicionada pel seu sexe, 

que la impossibilita a sortir d’una vida que ni l’omple ni 

la fa feliç. 
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DRAMES RURALS 

Editorial Edicions 62 

Edició Primera, 2010 

Col·lecció Educació 62 

Persona encarregada de 

l’estudi 

Núria Nardi 

Altra informació Obra originalment publicada el 1902 

Observacions Es tracta del primer recull de contes de Caterina com a 

Víctor Català. A excepció d’un parell de contes, formen 

un conjunt que tenen certa unitat, ja que deu dels dotze 

contes estan ubicats en un espai rural i representats per 

personatges de la pagesia, com bé explica Núria Nardi en 

el seu Estudi preliminar. El que, a excepció d’alguna, 

tenen en comú totes les narracions, és el destí tràgic dels 

protagonistes, ja sigui la mort o la desgràcia personal, 

tots acaben en la fatalitat cruel esplèndidament narrada 

per l’autora, que torna a demostra un domini del 

llenguatge i una gran imaginació al llarg de cada un dels 

contes.  

 

CAIRES VIUS 

Editorial Edicions 62/ Ediciones Orbis 

Edició 1985; primera del 1982, Barcelona 

Altra informació Originalment publicada el 1907 

Observacions Es tracta d’un altre recull de contes de la primera fase de 

l’autora, en la qual les seves narracions, com Ombrívoles 

(1904) i Drames rurals, estaven caracteritzades per 

estar ubicades en ambients de la pagesia, i ésser, a més 

dramàtics. En aquest llibre s’hi viu la intenció de l’autora 

d’un canvi, donat que el modernisme en que ella se 

sentia més còmoda començava a estar descatalogat i 

l’autora pretén adaptar-se al que ve, sense deixar de ser 

ella.  
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Així doncs veiem certa similitud amb el llibre Drames 

rurals gràcies a les noves tràgiques situacions 

sentimentals en  que els personatges es veuen obligats a 

passar els dies, els quals solen acabar d’una manera, si 

més no, trista. 

 

LA INFANTICIDA 

Editorial laSal, edicions de les dones 

Col·lecció Col·lecció Clàssiques Catalanes 

Edició 1984 

Persona encarregada de 

l’estudi 

Helena Alvarado 

Altra informació El llibre es titula La infanticida i altres textos, i per tant 

hi trobem unes narracions sumades al famós monòleg. 

Aquest en concret, guanyar un premi als Jocs Florals 

d’Olot del 1898, i fou motiu pel qual l’autora decidí usar 

un pseudònim. 

Observacions És un cruel i tràgic monòleg d’una dona tancada en un 

centre psiquiàtric per haver mort la seva filla acabada 

de néixer, després de l’abandó del seu estimat, i 

pressionada per la por que sentia cap al seu pare, 

embogida i traumatitzada per la situació en que es veu 

pels seus actes. Sembla desorientada, sense entendre 

res, encara en l’espera del seu estimat. De nou es tracta 

d’una història trista que et fa posar els pels de punta, en 

la qual pots gairebé sentir el que la dona narra, que et fa 

petrificar a mesura que avances. Si bé connota certa 

crueltat, més per la història que per l’acte de la mare 

desesperada, és de nou una reivindicació de la mala 

situació de la dona al llarg del temps que fou mal 

acceptada per la crítica només pel fet de que qui la 

escrigué fou una dona, una “anomalia”. 
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4. Comparem-la 

En aquest apartat es busca descobrir punts comuns amb altres autores, que poden o 

no ser contemporànies a la que ens ocupa, i d’aquesta manera trobar més arguments al 

punt final d’aquest treball.  Així doncs, estructurarem aquest apartat per allò amb què 

coincideixen, és a dir, pel feminisme, pels temes que tracta, per l’època, per l’estil... 

Comencem, doncs.  

CATALANES DEL XX 

Per a aquest apartat trobem idoni el llibre Catalanes del XX 30 on Francesca 

Bartrina 31 hi elabora el capítol de Narradores. En aquest hi esmenta una quinzena de 

noms d’escriptores més o menys conegudes i millor o pitjor reconegudes pels seus mèrits 

com a tals nascudes abans del 1950. Aquí en farem una tria en combinació amb el llibre de 

la mateixa autora plenament dedicat a Caterina 32. 

 Dolors Monserdà 33  

Dolors i Caterina es proferien l’una a l’altre una gran admiració pel seu treball com a 

escriptores i com a feministes que expressaven en la seva extensa relació epistolar, la qual 

es troba al recull d’investigadors de Víctor Català en el seu Museu/Arxiu a l’Escala.  Es 

podria dir, en certa manera, que en Víctor seguí molts dels 

passos de la Dolors, la qual fou la primera dona en presidir 

uns Jocs Florals (Barcelona, 1909). Tenen en comú el 

feminisme, l’origen burgés, la prosa com a faceta en la que 

més realçaven, la seva lluita per a compaginar la vida privada 

amb la literària, si bé Monserdà com a mare de família i Català 

com a terratinent, i el seu caràcter definit. Són dues 

dones que per desgràcia, des del meu punt de vista, no tenen suficient ressò en l’actualitat, 

i és que a Víctor el vaig estudiar mínimament però Monserdà l’he descoberta en aquest 

estudi. 

M’agradaria fer una petita incisió en això del feminisme, i és que cal tenir en compte que el 

d’abans era més aviat conservador. Si bé Dolors Monserdà defensava una dona de casa, i  

                                                             
30 BARTRINA, Francesca. «Narradores». En: Godayol, Pilar (ed.). Catalanes del XX. Vic: Eumo, 2006, pàgs. 207-
241. 
31 Francesca Bartrina és una professora de la Universitat de Vic que va elaborar una tesi de final doctoral 
sobre l’autora a qui aquí dedico les meves paraules. Per a veure l’entrevista, mireu l’Annex. 
32 BARTRINA, Francesca: Caterina Albert / Víctor Català. La voluptuositat de l’escriptura. Vic: Eumo, 2001. 
33 Dolors Monserdà: neix a Barcelona el 1845 i mor allà mateix en el 1919. Fou escriptora i feminista, i 
participà notablement en tots els actes de a societat catalana del segle en què nasqué. La seva vida literària 
començà el 1875, essent-ne aquesta omplerta de teatre i poesia essencialment. Destaca la seva participació als 
Jocs Florals, guanyant-los en més d’una ocasió. 
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reivindicava una certa institució per a elles, aquesta mai havia de ser de caire científic sinó 

humanística i moralista de manera que no representés una amenaça per a les obligacions 

d’una dona. En poques paraules, que s’ha d’educar a les dones però de manera que 

continuïn sent això, dones, mestresses de casa, mares, esposes. Tenint en compte el 

concepte actual de feminisme, no puc evitar indignar-me amb aquesta idea anterior. És per 

això que el moviment anglès anomenat sufragista que vingué de part de les dones, que 

creien necessari el tenir el dret de votar, era criticat per algunes de les nostres feministes 

de l’època, entre elles Dolors Monserdà. Francesca Bartrina en el Capítol Segon del seu 

llibre ens fa un breu incís sobre això que trobo d’allò més interessant en relació amb 

l’opinió de Monserdà d’aquest moviment: 

Roser Matheu explica que, en el pensament de Monserdà, el moviment sufragista 

representava un amenaça per a les obligacions de la dona catalana:  

<<Si reivindicava educació per a les dones ho feia entenent per educació una certa formació 

humanística i moralista, però no mai 

reivindicà instrucció, perquè instrucció volia dir estudis científic, capacitació personal per a 

desenvolupar un treball, situació que, exercida per una dona, entraria en clara contradicció 

amb allò que anomenaven “sagrades obligacions”. Ella mateixa així ho manifestà quan, 

arran del moviment sufragista anglès, en una conferència que va fer a l’Action Sociale de la 

Femme, digué que calia que les barcelonines s’unissin “al moviment feminista no com les 

sufragistes, sinó com a sers conscients dels seus deures, més que no dels seus drets”. 

(MATHEU, 1972, 20)>>. 34 

Així doncs es tracta de dos caràcters, dues naturaleses insòlites que visqueren moments 

durs per a la seva condició de dones fortes, intel·ligents, escriptores i a la vegada de casa. 

Dues personalitats transgressores que val la pena conèixer. 

 Aurora Bertrana 35 

Ja hem mencionat anteriorment a aquesta autora, gràcies a una 

anècdota de la seva primera trobada amb Caterina Albert (i no 

Víctor), i arrel d’això sorgí una amistat entre les dues que perdurà en 

el temps i de la qual podem trobar-hi fins i tot llibres d’aquesta 

dedicats a la nostra Caterina. Es tracta de tota una personalitat, de la 

qual em sorprèn positivament la quantitat de llocs en els que va viure 

o viatjar, que per a l’època està molt bé. Des de la Polinèsia, fins 

                                                             
34 BARTRINA, Francesca: Op. Cit., a “Capítol Segon. Ideologia i pensament de Caterina Albert”, pàg. 55. 
35 Aurora Bertrana: nascuda a Girona el 1892, creix envoltada d’intel·lectuals gràcies al seu pare, Prudenci 
Bertrana. Es tracta d’una personalitat singular dins la nostra literatura, prolífica en llibres de viatges, gràcies a 
la seva posició benestant. Durant els anys trenta se la considerà una intel·lectual cosmopolita. Usà la seva 
experiència viatgera per a qüestionar la superioritat dels blancs i també la catalana. Finalment morí el 1974 a 
Berga. 
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Ginebra, passant per una estada al Marroc en motiu de l’escriptura d’un llibre.  

En relació amb Víctor, a part d’aquest origen comú i la seva amistat, no trobem grans 

punts en comú. Tot i que podem mencionar l’amor que ambdues proferien als animals 

domèstics, motiu pel qual Bertrana dedicà a Caterina el seu llibre Oviri i sis narracions més.  

 Mercè Rodoreda 36 

No podíem parlar de d’escriptores catalanes del segle XX 

sense mencionar a Rodoreda, admiradora proclamada de 

Caterina. En la seva vida privada, es tracta d’una dona molt 

transgressora. Infeliçment casada amb un home amb el que 

compartia gens, fugí amb son amant deixant fill i marit i es 

dedicà a escriure i a viure. En les seves novel·les té en comú 

les històries de dones patidores amb Víctor, històries cruels 

d’amors desenamorats, d’insatisfaccions, de gairebé infanticidis, de frustracions. És en 

aquests aspectes on més punts en comú trobem entre les dues. Francesca Bartrina ens 

parla d’aquest aspecte de Mercè Rodoreda en el capítol Narracions del ja esmentat llibre, 

en el que diu que <<El tret més característic de la narrativa de Rodoreda és l’estil, sempre 

adequat a la manera de parlar d’uns personatges que tenen un complex món interior, que 

viuen aïllats de la societat, que són innocents, que viuen plens de por i de secrets als quals 

l’amor produirà un profund desequilibri.>>  

Podem dir que, a més, també comparteixen el caràcter autodidacte de la seva educació i el 

domini de les narracions curtes. 

 

Així doncs es tracta de tres dones que han marcat el segle XX amb vides més o menys 

transgressores però amb un punt en comú: l’admiració a Caterina Albert. 

 

EMMASCARAMENTS 

En aquest apartat es busca trobar altres escriptores que per circumstàncies també hagin 

decidit amagar-se darrere d’una màscara.  

 George Sand 37 

Nascuda com a Aurore Dupin de soltera, Dudevant de casada, aquesta escriptora francesa 

sortí a la llum després de deslliurar-se del seu matrimoni i decidí protegir-se amb un 

                                                             
36 Mercè Rodoreda: considerada la novel·lista catalana més important de la postguerra, va néixer el 1908 a 
Barcelona. Mal casada amb el seu propi oncle, escrigué tot un seguit de conegudes novel·les que actualment es 
poden llegir en varis idiomes i s’exilià a França amb el seu amant, també escriptor. Morí a l’edat de 75 anys a 
Girona. 
37 George Sand: anomenada Aurore Dudevant de casa, aquesta escriptora francesa nasqué el 1804 a Paris on 
acaba vivint una vida bohèmia envoltada dels intel·lectuals de l’època. Va estar casada durant 8 anys i fruit 
d’aquesta relació nasqueren dos fills. Acabà els seus dies a Nohant-Vic fins a la seva mort el 1876. 
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pseudònim masculí per evitar problemes i escàndols. 

Cronològicament és posterior a Caterina, i a part del pseudònim 

masculí poca cosa més tenen en comú, tot i que va arribar a tractar 

la el tema rural en una de les seves novel·les (Estany al diable, 

1846). Pecà de ser més transgressora que l’autora, amant i amiga 

de molts dels intel·lectuals de l’època, entre els quals hi trobem 

noms com Eugène Delacroix, Víctor Hugo, Balzac i Flaubert, però 

destaca sobretot el que fou el seu amant, Chopin. Així doncs, es tracta d’una autèntica 

bohèmia d’aquells temps en què Paris era un centre revolucionari, ventre maternal de tot 

de corrents, niu d’intel·lectuals i de canvis. 

Resumint, les raons per les quals aquestes dues intel·lectuals van decidir posar-se una 

màscara, i una màscara masculina, són força semblants tot i que d’arrels diferents: per una 

banda George Sand ho féu per la pressió que li suposava la seva antiga família política, 

mentre que Caterina va intentar ser ella mateixa, però veient-ne les conseqüències, decidí 

amagar-se. Conclusió, les dues buscaven evitar-se problemes, tot i que les raons inicials 

fossin diferents i que les seves respectives maneres de veure la vida i de viure-la 

divergissin, el que estar clar és que es tracta de dues dones de caràcter en busca de la 

realització personal a través del que millor i més els agrada fer: l’escriptura. 

Innegablement, en això, s’assemblen.  

 George Eliot 38 

De nou anterior a Víctor, Mary Anne Evans fou una escriptora 

britànica del segle XIX. Començà escrivint sota l’anonimat però es 

decidí pel pseudònim masculí per unes raons totalment diferents a 

les de Caterina i Sand: volia que la seva obra fos jutjada com la de 

qualsevol home, no volia patir les crítiques només pel fet de ser 

dona. Això connota certa seguretat sobre ella mateixa, ja que no es 

deixa parar per les circumstàncies de ser una dona en aquells 

temps, sinó que busca una solució per tal de fer el que li agrada. Era també una dona 

transgressora, i és que mantenia una relació .molt a la dramàtica història d’Anna Karènina, 

de Tolstoi – però això no semblava importar-li massa, ja que fins i tot després de que ella 

mateixa descobrís la persona que hi havia darrere del personatge, per tal d’explicar el 

perquè de l’emmascarament, es va entossudir a seguir sent George Eliot. 

 

                                                             
38 George Eliot:  aquesta escriptora anglesa nascuda el 1819, escrigué sempre sota aquest pseudònim per tal 
de ser valorada com a escriptora i no com a dona, i es mantingué ferma en aquesta decisió fins a la seva mort el 
1880 a Londres. 
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Doncs bé, aquestes són només un exemples de dones emmascarades, i és que n’hi ha més, 

però les que tenen una trajectòria mínimament similar a la de la nostra Víctor, són 

aquestes dues. Això demostra que cada dona és un món, però que cada món es pot trobar 

amb els mateixos problemes: una societat desequilibrada i injusta amb les dones, inclús 

entre elles. I és això el que, essencialment, tenint en comú totes les dones escriptores, amb 

o sense pseudònim, d’aquells temps en què ser una dona semblava significar ser inferior, i 

ser una dona escriptora venia a ser un fet inversemblant i curiós mai no pres seriosament.  

 

FEMINISME I ALTRES IDEES COMUNES 

 Virginia Woolf  39 

M’ha sigut impossible no esmentar aquesta dona. Una de les més destacades figures del 

modernisme literari en el segle XX, apareix en tot llibre dedicat a dones escriptores, i com 

no podia ser menys, també en el ja anomenat llibre de Francesca Bartrina sobre Víctor 

Català. No és només el fet de ser dones escriptores, emprenedores del modernisme, 

feministes i caràcters destacats en l’època, el que relaciona aquestes dues figures té molta 

més profunditat que tot això.  

<<No era el niu oficial, la cambra que tothom franqueja i profana, no; era un niu 

recollir, íntim, solitari, un niuet meu, ben meu, tot ple de mi mateis i sols per mi 

mateix visitat; un niu on poder riure, plorar, esperançar, fruir, recatadament, sens 

que els forans ho veiessin i recontessin pel veïnat, sens que m’ho estronqués la 

presència d’una ànima balba o indiferent, sesn que un amic pràctic pogués 

endevinar-ho i fer-ne grollera mofa...>> (CATALÀ, 1951b [1972], 1310) 

Aquestes són paraules escrites a principi del segle XX per Caterina Albert, que en el seu 

recull autobiogràfic de proses anomenat Mosaic, desenvolupà 

aquest tema en l’escrit anomenat “Mon niu”. I és que 

mentre Woolf començava la seva vida literària la nostra Víctor ja 

abordava el tema que més tard aquesta tractaria: el de la 

necessitat d’una cambra pròpia. Virginia deia <<Donem-li una 

cambra pròpia i cinc-centes lliures l’any, donem-li la llibertat 

de dir el que pensi i de deixar a fora la meitat de les coses que 

ara es fica a dins, i escriurà un llibre més bo que aquest>> 

(WOOLF, 1929, 124), i expressava així la necessitat d’una dona independent i lliure, 

                                                             
39 Virginia Woolf: feliçment casada, aquesta escriptora anglesa nascuda el 1882 patia de l’actualment 
anomenat Trastorn Bipolar, que la portà al suïcidi a l’edat de 59 anys. Feminista com era, propugnà la 
necessitat d’una cambra pròpia per a la dona per a que aquesta sorprengués al món amb les seves paraules. 
Fou educada a casa i s’introduí en el món literari gràcies al seu pare, igual que Víctor. El seu trastorn la portà a 
depressions i a posar en dubte el seu treball com a escriptora, de manera que decidí suïcidar-se el 1941 
deixant una emotiva nota al seu marit. 
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reconeguda no només com a dona sinó també com a persona, per tal de poder sorprendre 

la societat amb les paraules o amb el que ella millor s’expressés. I fou precisament per 

aquestes coses que Woolf deia, que Caterina pogué dedicar-se a l’escriptura. Gaudia d’una 

plaent independència, tant econòmica com espiritual, i a casa seva sempre se l’havia 

apropada a les arts, mai no havia estat desanimada a deixar d’escriure o d’expressar-se i 

això la féu forta i segura de si mateixa, tant com per a arriscar-se a ser escriptora, i a més 

d’èxit. I en aquest destí hi tingué molta influència el fet de tenir aquest niu que la mateixa 

Víctor ens explica. Així doncs, aquestes dues intel·lectuals estan unides per aquest fet 

premonitori en què Víctor comença esmentant, donant la importància que es mereix, a la 

necessitat d’una cambra pròpia, i Virginia en farà un assaig, pel qual ara se la recorda 

sobretot, anomenat  Ma cambra blanca, on deia el següent: 

<<De cambres, n’hi ha de moltes menes; n’hi ha de calmes i sorolloses; d’obertes al 

mar, o bé, al contrari, que donen a un pati de presó; n’hi ha de plenes de roba 

estesa; o d’altres d’animades d’òpals i sedes; n’hi ha de dures com el pèl del cavall i 

de flonges com lles plomes: entreu en qualsevol cambra, en qualsevol carrer, i us 

sobtarà de ple la força extremament complexa de la feminitat. No podia ser d’altra 

manera. Si da milions d’anys que les dones viuen tancades a casa, ¿com no voleu 

que les parets no s’hagin impregnat de la seva força creadora?>> (WOOLF, 1929, 

115) 

És en la solitud d’aquest espai on la nostra autora, de nou premonitòriament, troba la 

màxima inspiració, es troba amb ella mateixa.  

<<I aleshores quedem a soles ella i jo; ma cambra i ma animeta, la petxina i el moll, 

totes dues senzilles i primitives, totes dues de riqueses emmanllevades,totes dues 

albes i fresques com les neus eternes i igualment que lles, ben oblidades de la gent 

barroera totes dues, en fi, amb balcó dels somnis obert de bat a bat i de cara a la 

gran inquietud, perquè se’ns n’entrin a dins els perfums sobreres de la terra, les 

serenors de les nits calmes i la pau suprema de l’infinit.>> (CATALÀ, 195ib [1972], 

1313) 

Es tracta, doncs, d’un espai encantat, on frueixen noves personalitats, nous camins, nous 

viatges. On l’inconscient pren el volant i controla la situació. I ambdues van saber veure 

això i expressar-ho. Potser, si el món intel·lectual que es cultivà en aquest país no hagués 

estat tant tancat, aquestes dues flamants escriptores podrien haver compartit alguna 

interessant conversa.  

Ara, però, només tenim aquestes dues idees que ens fan apropar l’una a l’altra.  
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 Emilia Pardo Bazán 40 

Buscant altres autores de l’època que no fossin estrangeres o 

catalanes, és a dir espanyoles, i amb una mica d’ajuda exterior, vam 

trobar aquesta autora. Es tracta d’una escriptora gallega que 

comparteix pràcticament la mateixa època, seguidora del moviment 

naturalista, que comparteix més del que jo mateixa creia amb Víctor 

Català. Per començar, té uns orígens comuns, nascuda en una família 

ben posicionada econòmicament, va rebre una educació moderna que estimulà el seu 

talent, ja que com Caterina, des de petita s’aficionà a la lectura i començà a publicar des de 

ben joveneta igualment. Dominava diversos idiomes, tals com l’italià i el francès, com 

també els practicà Caterina. Va sofrir del masclisme de l’època, com tota dona escriptora 

en aquells temps, i tot i les seves idees feministes no deixà de banda la seva família ni les 

tasques que, com deia Dolors Monserdà, li pertocaven com a mare i esposa, ja que el seu 

conservadorisme fou sempre dominant davant del feminisme. Com li passà a Víctor amb 

La Infanticida, patí alguna polèmica per culpa de les seves paraules, i és que hi havia qui 

qualificava d’immoral que una dona defensés el naturalisme, i més essent catòlica i 

políticament conservadora com ho fou Pardo Bazán.  

Així doncs, ens trobem, de nou, amb una dona més transgressora que Caterina, ja que 

després d’acabar amb el seu matrimoni mantingué una relació amorosa amb el famós 

escriptor espanyol Benito Pérez Galdós, fet incongruent donades les seves creences 

catòliques. Es tracta d’una dona precursora del feminisme actual, considerada la més 

important en relats breus de la literatura espanyola, influenciada també pel paisatge en 

que va créixer, fet que deixa veure en alguna de les seves obres on es veu una visió 

romàntica d’aquest per la seva admiració a la natura gallega, amb un toc d’idealització a 

l’hora d’escriure sobre el món rural . 

 

En resum, aquestes són dones totalment diferents a Víctor, però essencialment semblants 

a ella. 

 

 

  

                                                             
40 Emilia Pardo Bazán: neix a l’A Coruña el 1851 en una família benestant de la qual heretaria el títol de 
comtessa. Es casà i tingué dos fills, però quan el seu marit començà a veure amb mals ulls el seu treball com a 
escriptora, el matrimoni s’acabà i mantingué una relació amb Pérez Galdós. Era una dona catòlica i 
conservadora, feminista però de casa, i naturalista a l’hora d’escriure. Finalment morí el 1921 a Madrid. 
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5. El personatge i la dona 

VÍCTOR vs. CATERINA 
En aquest apartat vull provar de trobar el guanyador d’aquest conflicte intern 

entre màscara i emmascarada.  Perquè és innegable l’existència d’un conflicte: el simple fet 

d’haver d’usar un vel per a expressar-se lliurement incorpora una certa negligència moral, 

diguem-ne. El que vull dir és, que tant per part de la societat de com per part de l’autora, 

que es sotmeté a la pressió molt fàcilment, no era un moment fàcil per a una dona amb 

esperit literari. Per una part, és totalment fàcil d’entendre que una dona que es trobava en 

una bona posició per a fer-ho, decidís escriure; i que aquesta dona, espantada de l’escàndol 

que havien provocat ses paraules, però sense poder evitar seguir escrivint-les, decidís 

amagar-se darrera d’un pseudònim. Perquè, qui és la societat per negar-li aquest plaer? No 

deixa de ser un acte covard, irònicament ple de valentia, el amagar-se darrera d’un nom, i 

d’un nom masculí. Però tot i la lògica dels seus actes, és inevitable que sorgeixin 

preguntes: Per què no escriure des de l’anonimat? Per què no usar només unes sigles? Per 

què seguir emmascarada un cop descoberta la seva malifeta?  

<<L'any 1900 vaig publicar el primer llibre: un recull de versos, titulat El cant dels 

mesos. La meva àvia havia mort l'any 99, i l'estiu següent, per raó del dol, encara 

sortíem menys que mai de casa. Un matrimoni amic nostre, però, va venir a fer-nos 

companyia. Un dia, estava jo escrivint, va acostar-se'm la senyora. Em preguntà què 

feia. Eren els Cants dels mesos. Els hi vaig llegir, va mostrar-hi complaença. Va 

demanar-me'ls, no els hi vaig refusar. I al cap d'un mes de ser fora, la senyora va 

escriure'm: "Tinc imprès el seu llibre, no em faci llençar els diners. Digui'm quin 

nom d'autor vol que hi posi, si té inconvenient a donar el seu". I tal, si hi tenia 

inconvenient! Mai a la vida no hauria signat res amb nom de dona. Jo, aleshores, 

treballava en una novel·la, que no he acabat encara, el protagonista de la qual es 

deia Víctor Català. Vaig refugiar-me en aquest nom. Heus ací l'origen del meu 

pseudònim. >>41 

Aquesta és l’explicació donada per la pròpia Caterina sobre els orígens del seu 

pseudònim, però no responen a les meves preguntes. El matrimoni del que parla, és el ja 

anomenat a la biografia, els Sitjar, i heus aquí una altra pregunta que això em planteja, si 

                                                             
41 Entrevista de Caterina amb Tomàs Garcés, Cinc Converses. Barcelona: Columna, 1985. Font: Revista de 
Catalunya, any III, núm. 26, agost 1926, p. 126-134.  
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no hagués sigut per l’actuació de la seva amiga, hagués tornat a publicar, Caterina? Perquè 

si una  

cosa va quedar clara en els Jocs Florals on va guanyar un premi  pel monòleg de La 

infanticida, és que continuar com a Caterina no era una opció gaire atraient. Ja no només 

pel fet de que quelcom tan horrible hagués sortit de la ment d’una dona, sinó que 

qualsevol cosa que escrigués com a allò que era, una dona, seria marcat indiscutiblement 

per aquest anecdòtic factor, és a dir, que les seves obres serien una anomalia, i els seus 

mèrits serien difícilment reconeguts. És per això que se’m planteja la qüestió de perquè un 

pseudònim masculí, podent posar unes simples inicials, sobre les quals donarien per 

suposat que vindrien a ser d’home, i no havent d’enganyar del tot al lector, o simplement 

publicant en anonimat. No, Caterina decidí triar el protagonista de la novel·la que 

finalment no publicaria, Calze d’amargor. Segons un dels seus biògrafs, Josep Miracle, això 

del pseudònim masculí seria qüestió del subconscient, i així ho relata: 

<<¿Per què, doncs, Caterina Albert es trià per pseudònim el nom del protagonista 

masculí? Per raó del subconscient. En el fons del fons de tot el seu ésser hi 

bategava l’esperit maculí. Per aquesta raó, per raó d’un cert desequilibri de 

cromosomes, ella tendia més a les manifestacions masculines que no pas a les 

femenines.>> (MIRACLE, 1978, 100; cursiva pròpia)  

A través del llibre de Francesca Bartrina, que ja hem mencionat en el capítol 

anterior, extrec la idea d’aquesta frase en cursiva, que em sembla “matadora”. Si bé no és 

el millor adjectiu, no és políticament correcte ni objectiu, és el primer que se m’acut en 

llegir la sentència que Miracle fa sobre Víctor. I és que ella sempre va estar adjectivada 

com a mascle, i també els seus escrits, com si fos impossible que allò que ella deia sortís de 

la boca d’una dona, i al ser-ho, només podia atribuir-se tal situació a una anomalia, 

cromosomàtica, psicològica... De qualsevol tipus que se’ls hi acudís. En contraposició amb 

aquestes paraules de Miracle estan unes que féu Josep Carner : 

<<Al cabo se supo o se adivinó que Víctor Català era una mujer, como ya 

presintieran los más sagaces al reparar en que el recién llegado subrayaba las 

virilidades, con un empeño que seguramente denotaba el prurito de 

desexuación>>  (CARNER, 1909 [1986], 104) 

Jo qualificaria aquesta afirmació d’original, dins la trajectòria d’opinions feta fins 

ara. Carner sorprèn amb una lògica inèdita fins aleshores, ja que fins ara aquell geni 

literari s’havia qualificat de força masculina, que en descobrir-se l’autoria femenina, quedà 

una mica desacreditat. O si més no posà en dubte la feminitat de l’autora.  

Aquest és un dels temes que més crida l’atenció. El fet de no haver creat una 

família, de no tenir relacions amoroses conegudes, és força estrany. Després d’haver 
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investigat algunes de les autores del segles XIX i XX, la meva conclusió ha sigut que 

Caterina era rara. D’acord, no és res extremadament reflexionat solucionar el dilema amb 

la raresa, però és força precís, des del meu punt de vista. Totes de les quals he parlat en el 

capítol anterior han tingut, si més no, un marit i uns fills. Algunes de les més agosarades, 

com George Sand, han gaudit d’amants diversos, de muses amb les que compartien més 

que pensaments i idees, però Caterina només va compartir cartes amb altres intel·lectuals 

de l’època, i res eròtic o amorós hi ha conegut en elles. És interessant, però, la seva 

trajectòria epistolar. Però sobta el fet que relacionar-se amb tantes personalitats del 

moment, amb les que podia sentir més o menys afinitats i fins i tot una mínima atracció 

intel·lectual, no portés a cap fugaç romanç.  

No hi ha cap explicació tràgica a les seves paraules. No hi ha res en el seu passat 

que sigui suficientment tèrbol com per a explicar narracions com Idil·li xorc o En Met de 

les Conques als Drames rurals de l’autora, o L’amoreta den <<Piu>> de Caires Vius, o 

simplement Solitud. Va tenir una bona infància. Mai li va faltar de res. Els seus pares mai la 

van rebutjar per les seves arts, la van animar a desenvolupar-les. Però ella escrivia 

situacions cruels, injustícies, paisatges idealitzats, amors i desamors; descrivia dones 

frustrades, maltractes, violades, assassinades sempre en mans d’homes; contava històries 

tràgiques, fins i tot grotesques, detallades i algunes vegades fins i tot horripilants a ulls 

sensibles, sempre amb la gràcia de la seva ploma. I potser el pitjor de tot és que els mèrits 

sempre es van atribuir a Víctor, però mai a Caterina. 

Bartrina ens exposa en el seu llibre una idea interessant en relació amb aquest fet 

de no reconèixer el merescuts mèrits a les escriptores, que extreu del llibre anomenat How 

to Supress Women’s Writing, de Joanna Russ, on explica d’una forma bàsica i curiosa el 

perquè la crítica andrògina tracta una dona escriptora com a una <<anomalia>>. Bartrina 

ho resumeix de la següent manera: 

Ella no ho va escriure. 

Ho va escriure, però no ho hauria d’haver escrit. 

Ho va escriure, però mira sobre què va escriure. 

Ho va escriure, ella no és realment un artista, i això no és realment seriós, ni és del 

gènere literari apropiar, és a dir, no és realment art. 

Ho va escriure, però només en va escriure un. 

Ho va escriure, però només és interessant i està inclòs en el cànon per una sola raó, 

i molt limitada. 

Ho va escriure, però n’hi ha molt poques com ella. (RUSS, 1983, 76) 

En resumides comptes, no cabia el reconèixer cap mèrit a UNA artista. Sempre 

seria una anomalia, i res més que això.  
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Així doncs, per què Víctor hauria d’haver sigut tractada distintament? Avui en dia 

tractem les anomalies d’una manera diferent. Les idolatrem i les elevem al màxim, fins i tot 

massa. Vivim en el segle on l’anomenat “fenomen fan” ha fet auge en la seva existència, on 

fins i tot els més anomenats “frikis” són populars a les xarxes socials o al Youtube, però 

abans les anomalies com la que fou Caterina eren un grup socialment marginat, diguem-

ne. Però dintre d’aquesta marginació seguien formant part de la vida cultural. No es tracte 

de que se les exclogués del món intel·lectual, sinó de que eren “rebaixades” a la categoria 

de “anomalies”, d’”estranyeses” en el seu camp. Fins i tot quan Víctor va voler 

desemmascarar-se en una de les seves primeres cartes amb Maragall, qui es posà en 

contacte amb ella pel seu primer llibre com a Víctor, El cant dels mesos, aquest semblà 

incomodat pel fet que ella fos dona, i decideix seguir dirigint-se a Víctor. Caterina firmarà 

amb el seu nom, doncs, només un parell de vegades durant aquesta relació epistolar que 

duraria des del novembre de 1902 dins al febre de 1911. Maragall, però, no fou l’únic 

sorprès en descobrir la identitat femenina darrera de Víctor, Francesc Matheu, qui seria 

amic de Víctor, i explicat pel també amic Narcís Oller en les Memòries literàries que dedicà 

a l’autora, digué així: <<Ja el tenim! Més ben dir: ja la tenim! Perquè... aguantat’... no és cap 

home; és una noia, una senyoreta de L’Escala, que es diu Caterina Albert: l’autora d’aquella 

poesia tan mascla també enviada al Certamen d’Olot.>> (OLLER, 1962, 342). I de nou, 

categoritzant la seva literatura, com no, de “mascla”.  

Això em suposa encara més qüestions: què en pensava l’autora de tenir aquesta 

fama tan mascla? Entenc que, en el context en què es trobava, s’ho havia mig guanyat – tot 

i que no trobo que les seves obres tinguin res de potència masculina, més aviat coincideixo 

amb les paraules de Carner – però resulta curiós que mai no es manifestés respecte aquest 

temes. I no em refereixo pas a qüestions amoroses o sentimentals, l’autora deixà clar en un 

moment, que el que l’ocupava  la feia no escriure en certes temporades era la seva família, 

a falta de marit i fills, sempre tingué àvia o mare a qui cuidar, amb les quals tenia una 

estreta relació la qual explica, en algunes de les seves cartes dient que <<sóc un mer 

apèndix dels meus>> (CATALÀ, 1951b [1972], 1802). Em vinc a referir, doncs, a que 

l’autora mai s’arribà a defensar per les afirmacions de la crítica andrògena que la 

qualificaven de masculina, que entenc que com a dona podia ofendre – o com a mínim a mi, 

en el seu lloc, ho faria –.  

Aleshores, què vol dir això? Que havia assumit el seu paper masculí en el món 

intel·lectual? Que acceptava ser una “anomalia”? Que entenia que una dona hagués de 

tractar altres temes? Que el seu feminisme era plenament conservador? Qualsevol 

d’aquestes afirmacions em resulta trista. I més si són per part d’una dona que considero 

amb caràcter. Però el fet és que s’han d’entendre, pel context, que aquestes afirmacions 
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puguin ser reals. Deixant de banda la meva visió personal i actual, el fet és que tampoc no 

hi tenia gaire a fer, Caterina. El millor que podia fer era el que feia, no deixar d’escriure, de 

ser qui era i acceptar la realitat de la situació. S’entén que es trobés més còmoda seguint 

amb el seu vel, com l’anomenava Maragall, un cop descobert aquell, perquè, tot i saber-se 

el seu nom, podia continuar mantenint certa privacitat. 

I aquí és quan tornem al tema principal d’aquest capítol. Després de donar voltes a 

tot allò que em causava curiositat o si més no interès, cal parlar del que realment ocupa 

aquestes pàgines: acabà Víctor dominant la vida de Caterina? Es mantingueren sempre 

l’un a part de l’altra? O fou sempre Caterina? Per una part, clar estar Caterina formà 

sempre part d’ambdós, ella és l’origen de tot. Però sempre procurà diferenciar entre 

Caterina i Víctor, una dona de casa i un intel·lecte literari, perquè sempre va voler 

mantenir la privacitat de casa seva. Però la qüestió de la pregunta rau en si al final, 

realment creà dues personalitats. Perquè el fet de diferenciar entre ambdós no vol dir que 

no actués de la mateixa manera. Cert és que quan havia de ser Víctor es mostrava més 

segura a l’hora de parlar de temes més intel·lectuals, però mantenia la modèstia 

característica quan es comentava el seu art. Ella es considerava una “aprenent”, una simple 

amateur que en el seu temps lliure es donava la llibertat d’escriure alguna cosa, a mode 

d’esbarjo. Sempre pecà d’aquesta modèstia, però els que la pogueren conèixer 

personalment com a Caterina, visitant-la a la seva casa pairal a L’Escala – com ho féu 

Aurora Bertrana, tal i com narro a la biografia – es trobaven una dona propera, de 

conversa amena, irònica i fins i tot amb un punt de comicitat. I això sorprenia, ja que 

s’esperava potser algú més tancat, que és la imatge que Caterina va donar sempre al 

públic.  

Doncs bé, per a respondre a la qüestió que ens ocupa, podrir seguir divagant però 

el cert és que no sabria trobar la resposta correcta, aquesta només la té Caterina i a hores 

d’ara és impossible fer-se-la arribar. I és per això que, si bé no tinc la clau per a treure’m 

els dubtes, em queda la seva història. La seva literatura, les seves entrevistes. És la millor 

resposta que es pot donar, perquè és gràcies a elles que em veig capaç de conèixer-la, 

d’apropar-me a qui admiro i veure’n el què de la seva personalitat. 

Ella sempre va afirmar que un cop feta l’obra, ja no la sentia seva, ja que li atribuïa 

una autonomia pròpia. I és amb unes paraules d’ella mateixa amb les que vull acabar 

aquest penúltim capítol del meu treball, unes línies on l’autora reivindica la seva decisió de 

seguir en l’anonimat, on, si més no, parla Caterina i Víctor a la vegada. Heus aquí: 

<<¿Quina falta fa que, a propòsit d’aquella cosa que ens és quasi estranya surti a 

relluir lo sexe, el nom, totes aquelles particularitats que res tenen a veure amb la 

cosa en si i que sols han de servir d’esca de mortificació per qui ha viscut sempre 
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lluny del remor de la gent, en isolament quasi absolut, dins el castell roquer d’una 

casa de malalt?>> (CATALÀ, 1951b [1972], 1787. 1788). 
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6. Conclusió 

La meva conclusió és, que no n’hi ha. És que cada ment que passi per aquestes 

paraules n’arribarà a una de diferent, serà un altre món, una altra visió. Que les respostes a 

totes les preguntes plantejades aquí son impossibles de respondre amb total certesa. Però 

hi ha una cosa que al començar el treball intuïa, però que en acabar-lo tinc clara: Caterina 

Albert i Paradís, Víctor Català, fou una dona extraordinària. 

Per mi, tota una ment, un pou sense fons de curiositats i cultura, d’intel·ligència. 

Una persona propera que, des del meu punt de vista, tot i tenir coneixença de les seves 

possibilitats intel·lectuals, feia un paper de dona de poble, escriptora amateur, aprenent, 

innocent, que brodava, que a la vegada és una mostra descarada de la seva retorçada 

intel·ligència. I és per això que trobo que és tota una pena que sigui tant desconeguda. Que 

sigui només un parell de paràgrafs d’un llibre de text o una lectura obligatòria en alguns 

dels anys de Batxillerat. 

No puc pretendre que a tothom agradi la literatura, o que específicament es deleixi 

per la catalana o per Víctor Català, però el meu esperit lector no pot evitar entristir-se en 

adonar-se de la indiferència que senten les persones cap a aquests àmbits, quan et poden 

aportar tantíssimes coses. Ja no parlo només de la que és aquí objecte de culte, sinó de les 

lletres en general. Aquest treball ha sortit de la meva idealització sobre una autora, del 

meu amor per les paraules, per la ploma; del que jo anomeno el meu “complex de filòsofa-

escriptora”. I com podia concloure sense fer una menció a aquest fet: el saber mai no 

sobra, pot aportar tanta o més felicitat que la ignorància, i aquesta serà molt més 

treballada, i el sentiment de realització l’augmentarà en gran mesura.  

La literatura és creixement personal, maduresa; és una manera de cridar sense fer 

soroll, de transmetre felicitat, por, amor; és l’eina que Caterina va triar per ser qui fou, i la 

que millor ens dóna a conèixer-la encara avui dia. La part bona dels llibres, és que no 

caduquen. Narrin el que narrin, si de literatura es tracta, sempre serà cert. Perquè va 

haver-hi un moment en què, aquell qui ho escrivia ho sentia, i d’una manera o altra, en 

aquell precís instant, no existia cap altra veritat.  

És per això, doncs, que tot el que no sabem de Caterina ens ho diu ella entre línies, i 

només hem de saber llegir-les per poder entendre-la. 

Així doncs... hi ha o no divergència entre ella i Víctor? Sorprenentment, jo crec que 

no. Vaig començar pensant en la idea de la formació d’una doble personalitat, però això no 

va ser així. Víctor era només la disfressa de Caterina per donar-se la llibertat d’escriure. Es 

tracta només d’una màscara: Víctor era Súperman i Caterina Clark Kent. És a dir, que 
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només era l’excusa perquè la ment pogués distreure’s i expressar-se. Un simple 

mecanisme alliberador. 

Significa això que he arribat a una conclusió i que us estava prenent el pèl en un 

principi? No realment. De fet sí que es podria dir que hi he arribat, però amb això no 

pretenc contradir el que començava dient. Això és com una moneda, que té dues cares. En 

la meva, jo hi veig això, el que aquí explico, però en l’altra, en l’altra hi ha un món de 

possibilitats. És a dir, que jo puc pensar-ho, però que aquest pensament meu és només el 

resultat del que he recollit amb aquest treball exposat d’una manera totalment i absoluta 

subjectiva. Perquè es tracta de literatura filosòfica, per anomenar-la d’alguna manera, i no 

hi ha cap altra mode de resoldre-la que no sigui subjectivament.  

En resum, el que realment voldria concloure amb tot plegat – no el que jo pensi, o 

el que objectivament se n’extregui, o el món de possibilitats que s’obri, no – és el que, els 

qui llegeixin aquest estudi, acabin pensant de Caterina. M’encantaria poder introduir-me 

en la ment del/la lector/a, i esbrinar què pensa de tot això, i quin en serà el pensament 

final. Perquè és aquesta la part realment interessant de tot treball, el que no recull, el que 

aquí no es pot veure, però que hi és. Són els primers segons d’acabar de llegir, els primers 

pensaments consegüents a aquestes línies, els que recullen l’essència, i les conclusions 

més pures, del Paradís Català.  

I aquí acabo. Aquí començo el que és l’inici de la fi, i per no perdre el costum, 

m’agradaria acabar amb unes paraules seves: 

Cada moment de la vida altera en nosaltres l’equilibri del moment anterior, remou 

les molècules del nostre ésser per a donar-hi modalitats i estabilitats distintes: és a 

dir, fa de nosaltres i en nosaltres aquella pluralitat de persones no iguals (i àdhuc 

oposades, a voltes, les unes a les altres). 

Víctor Català. <<Parlant d’Un film>>(1927) 
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8. Agraïments 

No podria acabar això sense fer menció de les persones que m’han aguantat els 

nervis i l’estrès, o els que m’han ajudat, o els que han fet ambdues coses. I els que 

m’han inspirat, i m’han ajudat a fer-ho. És a dir, no em sentia capaç de dir adéu a el que 

ha sigut la meva fixació durant mesos sense explicar que no és només meu aquest 

treball. És de tots aquells que han estat amb mi des d’un principi, en el transcurs o al 

final. 

Així doncs, gràcies a Montse Morcillo per fer que aquest treball sigui possible, per 

apassionar-me amb el que ella s’apassiona. Gràcies també a l’Helena Arnedo, que ha 

sigut capaç de contenir el meu estrès, d’ajudar-me i fins i tot d’entendre el què d’aquest 

treball, d’aportar-me idees i de ser la més bona i pacient tutora que podria haver 

tingut.  

Gràcies al meu pare per ser el company de recerca perfecte i fer-me de xofer 

sempre que ho he necessitat. I també a la meva mare, per no fer-me netejar tant com a 

ella li agradaria  i entendre’m fins quan ningú no ho fa. 

Per últim, gràcies a les petites grans col·laboracions forànies que han ajudat que 

aquest treball tingués una base encara més sòlida, és a dir, gràcies a Francesca 

Bartrina per entusiasmar-se des d’un principi amb la idea del meu treball i per haver 

compartit una conversa amb mi tant interessant i enriquidora; i també al professor de 

l’institut Dani Folch, que de seguida em va ajudar amb l’apartat de comparacions, 

aportant-me informació sobre Emilia Pardo Bazán. 

Gràcies, de veritat, perquè dec a aquestes persones el sentiment de realització que 

tinc en acabar aquestes línies.  
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Annex 

En aquest apartat vull incloure l’entrevista que vaig fer a Francesca Bartrina, 

professora del  Departament de Traducció de la Universitat de Vic, el passat dilluns 13 de 

gener de 2014, i que per qüestió de temps no he pogut usar per a l’elaboració d’aquest 

projecte, però que volia tenir en compte d’alguna o altra manera, si bé com a complement 

de tot el que s’ha dit en aquestes pàgines. 

L’interès d’aquesta entrevista recau en el seu llibre, ja esmentat en el capítol de 

comparacions, ja que tracta pràcticament el mateix tema que jo sobre l’autora, i per tant 

vaig trobar interessant posar-me en contacte amb ella per poder recollir una mica 

d’informació que no fos de llibres o de conclusions pròpies.  

Des d’un principi va mostrar-se molt receptiva amb la idea del meu treball i de fer una 

entrevista, i em va donar la oportunitat de mantenir-ne una sense cap mena de problemes, 

d’una manera molt amena i propera que agraeixo solemnement. Heus aquí el resultat: 

 Després d’haver-la estudiat, com descriuries la seva herència?  

Jo penso que la seva herència és importantíssima, a nivell lingüístic, per exemple. 

Dominava molts registres de la llengua catalana, li agradava molt crear, combinar 

el català que parlaven els pagesos amb neologismes, altres paraules... Per tant a 

nivell lingüístic ens ha deixat una bona herència.  

Penso que era molt bona construint històries, que captava molt bé els personatges. 

Ella va definir la seva estètica dient que a ella li agradava mirar el costat fosc, 

penso que això és una visió molt original de la literatura, molt personal. Sempre he 

trobat que les seves històries tenien molta força, que es bona construint trames, 

per exemple Parricidi de Drames Rurals.  

Una altra part de la seva herència, és aquesta sensualitat femenina que ella troba 

en el paisatge, aquesta barreja de la sensualitat del paisatge.  

Jo penso que no la recordem prou per com n’és d’important; per exemple, si fos 

anglesa, seria molt més celebrada. Crec que no l’apreciem molt dins la literatura 

catalana. 

 Descriu amb una sola frase per una banda Víctor Català i per l’altre Caterina 

Albert: 

Caterina Albert per mi va ser una dona distreta, intel·ligent, i molt amiga de les 

seves amigues, és a dir que cuidava molt les amistats, social. 

En canvi Víctor Català és el personatge que ella va crear per ser lliure, perquè la 

deixessin en pau. Per tant Víctor Català és valent, descarat, diu les coses com són 
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als pròlegs dels seus llibres, segur de si mateix podríem dir també; Víctor Català és 

l’escriptor, la màscara. 

 Entre personatge i dona, qui creus que acabà guanyant, qui acabà vivint la 

vida? 

Podríem dir que ella era Caterina quan vivia, i Víctor quan escrivia. És a dir 

Caterina era la dona de L’Escala, que des de l’any 45 per exemple es va posar al llit 

i no es va aixecar, era tot un personatge.  El que no volia Caterina Albert era cridar 

l’atenció, i clar quan va guanyar els Jocs Florals d’Olot i va haver-hi aquell escàndol, 

va dir: “mai més”. O sigui que Víctor Català li permetia fer la seva vida normal, i 

escriure el que volia escriure. 

 Per què creus que l’autora no va treballar tant poesia i teatre com narració? 

Caterina Albert deixà de fer teatre i representar-lo, perquè el teatre és un art 

nocturn, actiu, que exigeix una mica que les dramaturgues vagin al teatre quan 

sigui la nit d’estrena i el paper de la dona al tombant de segle no estava en conjunt. 

Jo sempre he pensat que el va deixar perquè no el va veure mai representat. 

Amb la poesia és més estrany, perquè tant Lo llibre nou com El cant dels mesos van 

tenir molt d’èxit. Per tant es possible que simplement el seu interès estètic anés 

cap a Drames Rurals. 

 Quina és la faceta que més t’ha agradat: la de dramaturga, poeta o 

narradora? 

Potser més la narració, però clar però també perquè és la més extensa i evoluciona. 

Ella es va passar escrivint narracions 50 anys, i les del principi són més curtes i 

sintètiques, però les últimes són més llargues i psicològiques, signe de la seva 

maduresa. 

 Com consideres el seu feminisme, tenint en compte el context? 

Conservador. Era conscient de la poca formació de les dones, i creia que sense una 

educació no podien tenir accés a certs drets, com el votar. No participava en actes 

feministes o en revistes de la mateixa condició, és a dir, no tenia un feminisme 

activista, sinó literari ja que era gràcies a les seves novel·les que donava veu a les 

diverses situacions per les quals les dones havien de passar. 

 Donada la seva idealització de la figura materna, per què creus que no va 

arribar a formar mai una pròpia família? 

Perquè li donava la llibertat per escriure, mai va mostrar interès.  

 Com justificaries la violència tant masculina com en general envers la dona en les 

seves obres? 
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Per a mi, aquesta visibilització de la violència és una mostra del seu feminisme literari. 

Ella va fer ben visible a les seves obres que les dones patien mals tractes, violacions, 

etc... És un reflex de la societat de l'època i que ella va voler retratar. Penso que és 

molt important que ho fes ja que això ens permet reflexionar-hi. 

 Creus que s'arribà a enamorar Caterina? 

No en sabem res, però si haguéssim de jutjar per la sensualitat amb què descriu el cos 

femení a les seves obres i la voluptuositat amb què descriu els enamoraments, no en 

tindríem cap dubte. 

 Com la consideres com a dona? 

Sens dubte, una dona excepcional. Forta, valenta i molt intel·ligent per saber trobar 

estratègies que li van permetre fer el que ella volia fer sense cridar massa l'atenció. 

Ella va escriure com volia escriure i donar la imatge d'una dona discreta li va permetre 

que la deixessin en pau i ser lliure. Una cosa que em va sorprendre quan vaig acabar la 

tesi és que Víctor Català va dir tot el que volia dir en els diferents pròlegs, cartes, etc... 

Ens va dir moltes coses, només hem de llegir-es atentament. 

 Què és el que et va fer interessar-te per aquesta autora?  

Durant tres anys (1993-1996) vaig ser lectora de castellà i de català a la Universitat de 

Birmingham, a Gran Bretanya. Allà vaig estudiar com la crítica literària feminista havia 

canviar com es llegien i com es consideraven les escriptores britàniques. Em vaig 

preguntar quina feina d'aquest tipus es podia fer amb la literatura catalana. I vaig 

recordar Caterina Albert/Víctor Català. Allà vaig fer un estudi comparant-la amb 

George Eliot (Mary Ann Evans). I aquest va ser el principi de tot. Treballar l'obra 

completa de l'autora em va fascinar. 

 Quina cita seva escolliries d’entre totes? 

<<La voluptat del dolor és tan cruel i tan corprenedora com la voluptat del gaudir; 

que tot són voluptats i totes tenen el mateix encís>>, aquesta, ja que és la que em va 

donar el títol del meu llibre. 

 I quina de les seves obres? 

Ui, no en sabria triar una... l’he treballat massa!! 

 Amb quin autora actual i amb quina contemporània a ella la compararies? 

Actual amb Maria Barbal; de l’època amb Aurora Bertrana, per l’amor als animals i 

l’amistat que compartien i amb Palmira Ventós, que també s’amagava darrera d’un 

pseudònim, Felip Palma, i escrivia temes rurals. 
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Doncs bé, fins aquí l’entrevista. He de dir que em va aportar certes visions que no 

havia vist, algunes que se m’havien passat per alt, i que ha sigut una experiència molt 

interessant, tant per al treball com per a mi per personalment. És una pena, però, no haver 

pogut profunditzar més. 

 

 


