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scrita al mateix moment o just després de
Romeu i Julieta, és com si a El somni d’una
nit d’estiu Shakespeare hagués donat una

visió més reflexiva i madura de l’amor, parodiant la
tragèdia de Verona en la representació de Píram i
Tisbe, i les corredisses i duels dels amants pel bosc
de prop d’Atenes. Una peça adequada per represen-
tar amb motiu d’un casament, com es veu que va ser
el cas. Si la reina Mab presagiava l’amor i la des-
ventura de Romeu, aquí ja hi ha uns intermediaris
–els reis i els ducs– entre el món tèrbol i màgic dels
insectes i el dels humans plens d’ignorància.
L’amor excita la imaginació i El somni d’una nit
d’estiu és un dels cimals de la imaginació humana.
Shakespeare va immergir-s’hi per dir-nos que ca-
len una humanitat i bonhomia com les de Bottom
per tocar de peus a terra i prendre’s com un somni
allò que ho és. Els malsons de Romeu i d’Hèrmia
són replicats en la capacitat de Bottom d’entendre
el seu pas per la volubilitat amorosa –tan pròxima a
l’animal: un ase–, com un somni gairebé impossi-
ble d’explicar.

La veterana versió de la Footsbarn Theatre va ex-
plicar-nos el Somni amb una gran plasticitat i un
Bottom de pes. L’escenari, de nit, al bosquet de can
Ratés, com va dir un responsable de la companyia
abans de començar, era «gairebé més maco que la
nostra vela». Va ser una desfilada de màscares en-
lluernadores i variades, per representar els mons di-
ferents que topen al bosc, on una fada ha anat plan-
tant bolets al·lucinògens. La preferència per la màs-
cara animal s’ajustava bé al text. Els joves enamo-
rats van aparèixer disfressats de galls i gallines,
amb una comicitat que arribava a ser grotesca. Pel
que abans he dit de Bottom i la seva colla, tenia
molt sentit que aquests –i els seus opòsits, els reis
de les fades– fossin els menys emmascarats: bevien
directament del món dels pallassos de circ.

Com sol passar amb aquesta obra, no s’hi van es-
catimar recursos, de la música en directe al ball i el
foc. Legítimament infantilitzant, el Somni de la
Footsbarn no descartava algun avís de turbulència i
salvatgia. La representació de Píram i Tisbe va fer-
se sota la mirada de les màscares. Després van sor-
tir els set actors a saludar: havien treballat per una
dotzena. L’espectacle era en anglès sense subtítols i
les entrades es van exhaurir.
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Somni al·lucinogen
� Espectacle: A midsummer night’s dream, a càrrec

de la companyia Footsbarn Theatre

Dia i lloc: 29 de juliol. Can Ratés (Santa Susanna)

TONI SALA

Un moment d’A Midsummer Night’s Dream, en la ver-
sió de la companyia Footsbarn. / EL PUNT

Mestra i amiga, consellera
fidel i sincera, referència
obligada en la novel·lística
peninsular i respectada au-
toritat intel·lectual en la
vida literària espanyola.
Així s’adrecen els corres-
ponsals d’expressió caste-
llana a aquella escriptora
refugiada a l’Escala sota
un ja inútil pseudònim
masculí que un dia els ha-
via descobert la centelle-
jant vivesa d’una llengua
mal anomenada vernacu-
lar a través dels seus Dra-
mes rurals i, sobretot, de la
tremenda Solitud. Emilia
Pardo Bazán, que Caterina
Albert prendria en tants
aspectes com a model de
dona intel·lectualment in-
fluent, va ser de fet la pri-
mera a difondre el nom de
l’escriptora empordanesa
fora de l’àmbit català, a
través d’un article publicat
en francès a La Revue de
París el 1903, però ja ales-
hores s’havia guanyat
l’admiració de la poeta,
novel·lista i crítica literària
Blanca de los Ríos, que ha-
via estat precisament qui
havia recomanat a l’autora
gallega la lectura dels
Drames rurals, i més en-
davant, en plena relegació
de la seva narrativa rude en
el refinat ambient noucen-
tista, no tardaria a rebre al-
tres mostres entusiastes
d’adhesió de gent com ara
l’experta grafòloga Matil-
de Ras, d’un historiador de
passat tan rabiosament an-
ticatalanista com Maxi-
miano García Venero, del
poeta sevillà Felipe Corti-
nes y Murube –que escriu-
rà un poema inspirat en un
dels capítols de Solitud–,
de la dramaturga M. Fran-
cisca Clar Margarit –cone-
guda com Halma Angéli-
co–, dels seus primers tra-
ductors al castellà, Rafael
Marquina i la periodista
M. Luz Morales, o de l’es-
criptora Concha Espina,
que arribaria a escriure-li
el 1917 que la tenia sense
cap dubte per la millor no-
vel·lista d’Espanya.

Epistolari abundant
Juan M. Ribera Llopis,
doctor en filologia romà-
nica i professor titular de
la Universitat Compluten-
se de Madrid, s’ha basat en
l’abundant epistolari con-
servat a la Casa Museu de
Víctor Català a l’Escala,

però també en les traduc-
cions documentades de
l’obra de l’escriptora al
castellà i de les referències
crítiques contemporànies,
per reconstruir el «diàleg
pluriliterari de la nostra
extraviada història comu-
na». Perquè per aquest fi-
lòleg valencià, partidari
del mètode comparatista,
el mapa de les relacions
entre les diferents literatu-
res peninsulars està encara
a mig fer per no pocs inte-
ressos i prejudicis que la
trajectòria biogràfica i lite-
rària de l’escriptora esca-
lenca rebat de manera ex-
emplar. D’aquí que hagi

traslladat com a subtítol de
l’estudi que ara publica la
disculpa coqueta que la
mateixa Caterina Albert
adreçava a un dels seus
corresponsals castellans
per haver-se aventurat
«fuera de mi coto veda-
do», és a dir, en un terreny
lingüístic que no era el seu
però amb la consciència,
dirà l’estudiós, d’«un ho-
ritzó enriquidor del que és
propi», perquè com es-
criurà també privadament
l’autora a García Venero
en una data tan problemà-
tica com el 1944, en plena
repressió del català, «no-
més la niciesa i la ignoràn-

cia s’interposen en les bo-
nes relacions» entre els
pobles d’Espanya. L’estu-
di de les connexions i els
intercanvis entre les cultu-
res peninsulars, «pendent i
necessari», anima aquest
assaig complex de Ribera
Llopis, que ha rastrejat
també els contactes de
Víctor Català amb escrip-
tors d’ultramar, com ara el
vendrellenc Josep Aixalà,
establert a Cuba, i Domin-
go Brunet, emigrat a l’Ar-
gentina. És cert que alguns
dels seus corresponsals in-
sistiran, en vista que la
qualitat de la prosa caste-
llana que desplega en les
cartes no desmereix la de
les seves novel·les, que
s’animi a escriure directa-
ment en aquella llengua
per ampliar les seves pos-
sibilitats de difusió, com
farà Blanca de los Ríos en
comunicar-li el disgust de
l’insigne Juan valera per
no poder llegir aquella au-
tora de qui tan favorable-
ment li han parlat perquè
no entén la seva llengua, o
com, encara amb més in-
sistència, farà Concha Es-
pina, per qui una artista
com Víctor català «no te-
nia dret» a reduir el seu ta-
lent a una sola llengua i, a
més, «tan poc estesa com
la catalana», per més bella
i respectable que fos.

Tot i que promouria la
traducció d’uns quants
dels seus contes i fins i tot
se n’autotraduiria d’altres,
al capdavall l’escalenca
només va publicar un lli-
bre directament en caste-
llà, Retablo (1944). En
canvi, va ser la persuasiva
inductora del salt a la llen-
gua materna d’alguns dels
seus corresponsals caste-
llanoparlants però d’ori-
gen català, com Matilde
Ras, José María Campro-
don, Francisco Cantó
Blasco o Domingo Brunet,
que intercalarien en les
missives la llengua dels
seus avantpassats o fins i
tot, com en el cas de Bru-
net, es decidirien a publi-
car en la llengua pròpia. La
redescoberta d’alguns
d’aquests noms avui obli-
dats de la cultura hispànica
és un dels atractius afegits
de l’estudi, que revisa tam-
bé els informes de censu-
ra, la majoria favorables,
relacionats amb l’obra de
Caterina Albert.

Els ponts de Víctor Català
Ribera Llopis estudia la relació entre l’escriptora i els autors castellans coetanis

Víctor Català en una imatge d’arxiu.

� El filòleg valencià Juan Miguel
Ribera Llopis (Cullera, 1954) ir-
romp en el vedat clos dels estudis so-
bre literatura catalana per eixamplar

EVA VÀZQUEZ / L’Escala la seva influència a tot el mapa pe-
ninsular a través d’un cas lluminós
en el llibre Projecció i recepció his-
panes de Caterina Albert i Paradís,
Víctor Català, i de la seva obra

(CCG Edicions), un treball basat en
la correspondència que l’autora va
mantenir amb intel·lectuals caste-
llans, com ara Emilia Pardo Bazán,
Concha Espina o Blanca de los Ríos.


