íctor Cátala,
record i reconeixement
ElsLlies9, l ü i 11 del
proppassal mes d'abril es van
celebrar a 1" Escala les Piimeres
Joniades d'EsUidi dedicados a lu
vida i ülira de Calerina Alberl i
Paradfs. coneguda coiii a
escripiora aiiib el pseudonim de
Vfcior Caíala. Les Jomades.
oiganitzades per rAiiiiitanienl
d"aquesL iiiunicipi, ainb la
Cül-labt>ració de la Dipucació de
Girona. sLiposaven la CLilmiiiació
deis acles (eonl'erencies,
coMoquis...) colebrats a
diíerciils llocs de Calalunya.
amb la iniciativa de diverses
instiliicions, en moliu del vinl-icinqiie aniversari de la iiiort de
Tescriptora.
L'cnccrl d'aquesles Jomados
radica en la sc\'a dtible
moúvació. Per un costal, en el
jet que el pnhle de i'auUira. anib
el qual se sentí plenameni
idcniiíieada fhi ha referencies en
algunos obres), on va viure la
niajur part de la seva vida i on és
enterrada, niostri el sen
reconeixement, promocinni el
son i'ocord i el laci exiensiu mes
enlladel propi numicipi. Per
l'altre. que contribiieixi a
Tomentar resludi i la divulgado
Ll'una autora i d'iina obra a la
qual, per diverses
circumslancies liisioriques o per
prejudicis, no se li ha dedical
Tatenció t[iie la seva valúa
requereix.
AquesI doble objectiu s'ha
acomplort aquests dics i és per
aixü que la iniciativa s'ha de
considerar un éxít. Un éxit quanl
a rorganitzaciü (l'iincionamont.
horaris, sessions de cünfei'encies
i presentado de comunicacioiis.
actos lúdico-culturals,..). un éxil
irassistencia (mós de 190
persones inscrites) i un éxit en
UiOl 18
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sobre la vida i l'obra de Tautora,
Eni doturarc en aquest últim
aspecte pej-qué la varietat i la
qiialitat de les apcirtacions ho
requereixen.
Un deis encens d"aquestes
¡ornades. i per tant deis
oi'gLinit/-adors. ha estai el de no
limitar la tomi:uica a la figura de
Calerina Albei'l osci'ipiora. es a
dir, a Víctor Cátala, sino de
considerar la dona en la seva
totalitai. Aixo ha permcs
d"enii-arcn les dilerenls facetes
de la vida personal i artística de
Calerina Alberl. que son nn>Ues
i molí inieressants.
Peí que fa a l'aspecte
biografié, l'aportació es va
Cüiicrelar en una visió de la
figura de la Caterina Albeil,
conferencia lela pe! Sr. Llui's
Alberl, des de la perspectiva
familiar, que a través de
documenls. personáis i privats.
inodits. va iní'onnarde les
relacions de Tautora amb la geni
del SOLÍ enioi-ii. del carácter... En

un allre seiitit. Nuria Albo va
i'ecoi'dar i recollir. tles de la
perspecliva d'una escripiora
actu;il, les dificultáis que havia
de suposar ser escripiora al
comen(^:time!iI de segle i les
possibics raons del pseudonim.
Tambó hi van ser pi'esenls
;ispocies relacionáis amb el
pensament o la ideologia de
Fauíora que es desprenien
tangencialmenl d'algunes
aportacions rclacionades amb
robra [ilerariacom la
confei'éiicia del professor Jordi
Castellanos, que va léi' un treball
de síntesi de gran categoría
sobre les linios del pensament
del lina! del s. XIX i el
conien(;amenl del s. XX que
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marquen les posicions i la
íilosoí'ia deis escriplors i les
cscriplQres de l'cpoca, cnlre cls
quals cal siiuiu'-hi Víctor Caíala.
Es va parlar, així inalcix, de
Tepisiolari de Caierina Alben
ainb Dolors Monserda, deis
anieles d' Eiiainys, de la
lleugLia..., aportacions que
albora van suposar la
preseiilació de material inedil
que sera indos ai volum que es
publicara sobre les acies
d'aquestes jomados.
Per la meva pare, vaig
presentar un treball sobre l'obra
£Hfiíf;>'.v, relrats de personalges
ealalans signil'icaüus, alguns
deis quals havien aparegui en
publicíicions periodiques —on
¿Is vaig descubrir i d'on eU he
exiret— que Tautora havia
agrupat en un volum que no va
aiTibar a sorür i que íins ara no
s'ha pogul localitzar. Aquests
icMos permelon no solamenl de
coneixer una aUra de les
activilats liieráries do l'auíora,
sino tambe la seva concepció del
móii i de la soeieial a parliv,
sobreloi, de dos aspectes:
Teducacií) i el f'eminisme.

clandestina que he conegut i
utilitzat gracies al Sr. Lluís
Alben. nebot de Tescriptora i
creador del Muscu Arxiu Víctor
Cátala, que ine'l va
proporcionar.
Quaní a la varietat de facetes
aru'stiqucs de Caterina Alben. es
va incidir, en primer lloc. en la
d'artisia plástica, pintora,
dibuixaní i escultura, activitats
que, si bé no han tingut ni la
projecció ni la dcdicació de
robra literaria, no deixen de ser
interessants de coneixer, ¡a que
alhora il-luslren i expliquen, per
semblances o per diferencies, la
vida i l'obra de l'escriplora.

Per aUra banda, en la
conferencia que vaig dedicar a
les relacions de l'aulora amb la
llengua catalana coni a persona i
com a escriptora i per ii-lustrar
en concrcl les vinculacions amb
la llcngua des d'una perspectiva
ideológica, vaig presentar el
proleg que havia de figurar en el
volum de coiiles en castella
Retablo (1944) que la censura
franquista va prohibir, i on
queda clara la manij'estació de la
caialanitat de Caierina Albcrt
respecte a la ¡lengua. D'aquesl
proleg censural, l'aulora n'havia
fet una edició privada i

Peí que fa a Taciivitat
literaria de Caterina Albcrt.
Tangle de visió no ha estat tan
diversificat, malgrat la quantitat
i la qualitat de les aportacions.
Víctor Cátala ha estat, en la
majoria deis casos, analitzada.
llegida o comparada com a
creadora de narrativa de ficció,
evidcnlment la seva prodúcelo
mes important, o almenys la mes
coneguda. La majoria de ireballs
s'han concentrat en la novel-la
SoUíuci. i linicament hi ha hagut
dues comunicacions sobre la
resta de Tobra narrativa. Les
aportacions a les Jornades han
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També vinculai amb la
sensibilital de Caterina Alberl
per les arts plüstiques. hi
hauríem de relacionar, potser
indirecLameni, un altre deis
aspectes que s'han destaca! de la
seva figura, el d'arqueologa
«amateur», La passió per
Tarqueologia, a partir de les
excavacions d'Empúries. és
viscuda des d'una doble
emotivitat. la d'artisia amant de
l'art i la de persona amanl de la
seva térra.

1992

abastat un ventall foríja ampli i,
el que és mes imporlanl, han
donat a coneixer aspectes i
materials inédits. Pero encara no
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está tot dii. Prccisament lois els
treballs esmentats demostren
que Kobra d'aquesta autora dona
molí de si i que queden molts
aspectes per aprofundir o per
comentar a treballar. Pensó
concretament en la poesia i
especialment el tealre, generes
que no han estat tractats
direciament en cap conferencia
ni en cap comunicació. i,
evidentment, per mes treballs
que es facin, l'obra de Víctor
Cátala permetra sempre noves
lectures perqué els classics
nccessiien revisions des de les
optiques deis nous temps. Cal,
dones, que aqüestes primeres
jornades no siguin les úniques,
NURIA NARDl
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