Carta de condol
de Víctor Cátala

E

n el vinl-i-ciiK|Lic iinivei'sari de ki niort. s'lia tonial LI parlar i a cscriure molt de
Víctor Calilla. De hi domi i de Tescnplom ja s'hti dil qiiasi tot, i només voldria
associar-me a la coninieniiiració anib aqucstn broii nota al niarge.
A Tarxiii profcssional del Jurisui Saniiugo Masó i Valunli s'hi cnnscr\'a un
bon plec de curtes de Calerinn Alhcil. Caites deis aiiys trentii, dcdicades cxcliisiviimenl a
t|LÍesli()ii,s legáis rehicionadcs anib el pali'imoni lamiliar. La senyoni Alben leiiia problenies
amb alguns vc'íns i consultava ci cas al scu advoeal per milja de llargues i rolundes missives. L'assumpte era llai'g i Icnt, ¡ les llctres es niiiliiplicavcn per dcnianiir pressa. per aportar
noiis dctLills. peí' inl'orniLir d'esdeveiiinienls sobreviiiguls o per doiiai- dLitlcs que |X)dien ajudar a
ki resolüció del cas. Eren les carte.*; decididcs
d'una dienta, escriles amb una lletra contundcnt.
reveladora criina íoita personalilat.
Un cop solucionada aquella qiiestió. la lelaciü epistolar es trenca. Den anys mes lard. el
1943, quíin Calcrina Albcrl en te 74. torna i\ escriure a Santiago MLISÓ. Ant es tracta d'una carta
cslriciamcnl personal: breu. mesurada, pcrleclanienl ajustada a rticasio:
<^Dislin\'i! scnyor i aiiiic: Acahii de sohhtrijíis ¡'esquela innovaní la innri tic sti senyora c.vposd. q.c.p.iL, i í'.v anih sincera shnpalia (¡iic prciH'iii parf en l'itfiiciió que en aquesls D/nfiiciil.s
den irashal.sar e!s cois de tora la familia, i lunli
en ¡Hiniadar de respós. principal afcclal per la
des\{racia. Els qiti licm passal per aqiwsts terribles iránsiis de perdre els éssers per iiosalfres
mes vo¡}>¡its. saheni de sobres qae un rnoinciir de
coniprcnsió cordial val ni¿s que totes ¡es formules coiiveticiouals a Vús. Es aqiwsfa. dones, la
que li oferini amb fofa sinccrifaf. i amb una anu'cal eiicaixada. laní la mera í-ermaiia Amelia (en
quina casa en¡ írobo accidenialmenf
i quejan
condeixehki de ¡a difunta, en el co¡-le}>i del S.
Cari com la que sií^na i li renova. amb aqiies!
frisl moliii. el lesfimoui de la seva
considerado
mes distini>ida. Caícrina Albcrf Paradfs».
Fu pocs dies, en una ckisse sobre comiinicació escrita, em demanaven quina era la carta de
condol ideal. Vaig improvisar divei"sos nuulcls
pero deixant clara una qüeslió básica; les cades
de fclicitació i de condol, tot i mantenir-sc l'idcls
a uns ci^mons inínims, han de rellcctir sempre un
scntinient personal i viu. Uequilibri difícil entre
el protocol i la sinccrilat és, en aqncsts casos dclicals. la vcrilable clau de l'encert del niissatge.
Potser. si riuigucs tinguda a nía. n'hauria leí
prou amb la lectura d'aquesta carta modclica que té les paraules justes, la vibració indispensable, rharmonia degiida entre el respecte i la eordialitat. Coni deia un manual anglos de
correspondenciit. 'ainy fool can wriíc a ¡eller; if fakes a wise nuiu ta write a í;a<)d one»,
CQLILIISCVOI inlelit; pot cscriure una carlu. pero fu falla un home stivi per cscriurc'n una de
bona). Un home savi o una dona savia: Vfclor Caíala o Calerina Aibert.
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