
Violència de gènere al segle XIX
• L'escriptora Anna Almazán reivindica la vigència

de La infanticida, la polèmica obra de Caterina Albert
premiada als Jocs Florals d'Olot de l'any 1898
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• S'acaba de publicar un estudi sobre aquest monòleg
de l'escriptora escalenca, complementat amb una guia

didàctica per poder-lo analitzar a les escoles
JOSEP M. BERNILS

L'actualitat ens porta massa sovint
diferents episodis de violència de
gènere. Des de dones colpejades o

assassinades pels seus marits fins a nadons
o nens maltractats pels seus progenitors.
Aquestes desgràcies no són exclusives
dels temps que vivim. Al llarg de la
història se n'han succeït, i moltes. L'es-
criptora i estudiosa Anna Almazán ha
rememorat aquesta problemàtica amb
l'edició d'un estudi sobre el monòleg La
infanticida, escrit per l'escalenca Víctor
Català i que l'any 1898 va ser premiat
als Jocs Florals d'Olot enmig d'una gran
polèmica.

Anna Almazán (Barcelona, 1957), que
ha estat professora d'universitat i ha fet
conferències i tallers sobre la dona i la
literatura, porta uns anys establerta a
Albons. La proximitat amb l'Escala va
provocar que ràpidament s'interessés més
a fons per l'obra i la personalitat de
Caterina Albert. El 2002, arran de les II
Jornades d'Estudi de Víctor Català,
Almazán va presentar una comunicació,
"El món andocèntric en La infanticida",
en la qual reivindicava la vigència
d'aquest insòlit monòleg de Caterina

L'obra explica com la filla d'un
moliner amaga a la família el seu

embaràs i acaba llençant el nadó a
les rodes del molí de casa seva

Caterina Albert en una imatge de l'època en la qual va escriure la polèmica obra
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PRESENTACIÓ AMB MÚSICA.  L'Escala i
Torroella de Montgrí han estat els dos llocs escollits en els
darrers dies per Anna Almazán -a la dreta, a la foto superior-
per presentar el seu estudi. En tots dos actes el cantautor

Albert i la necessitat de portar-lo a
escena, perquè "a mesura que hi
aprofundia, descobria la necessitat de ser
posat en consideració del públic i del
lector moderns".

Els seus objectius s'han acomplert. El
2005, a Torrella de Montgrí i organitzat
pel col·lectiu Les Xibeques del Cau, es
va fer una lectura dramatitzada de l'obra
a càrrec de l'actriu i membre del grup,
Margarida Massotkleiner. L'anterior
representació de l'obra -la primera que
s'havia fet, perquè La infanticida sempre
havia passat per ser un text gairebé ocult
dins la producció de Víctor Català-
s'havia realitzat l'any 1976 al CER de
l'Escala, interpretat aleshores per l'actriu
local Rosa Alemany.

El següent pas per revindicar la
vigència de l'obra ha estat, ara, la
publicació del llibre Entorn de La
infanticida (Editorial Llibres del Segle),
escrit per la mateixa Anna Almazán, que
en poc més d'un centenar de pàgines
aplega l'estudi sobre l'obra, la seva
reedició en versió íntegra i una guia
didàctica de lectura pensada per al món
de l'ensenyament. En aquest cas la seva
elaboració ha anat a càrrec de Gemma de
Luna, directora de l'escola d'Albons i
col·laboradora d'Almazán. El llibre s'ha
presentat en els darrers dies a l'Escala i a
Torroella de Montgrí.

Un punt d'inflexió

Es dóna la circumstància que
l'escriptora Caterina Albert i Paradís
(l'Escala, 1869-1966) va decidir utilitzar
el pseudònim masculí de Víctor Català
arran de l'escàndol que va provocar
aquesta obra, amb la intenció de poder
escriure amb més llibertat i, així, poder

arribar sense problemes als seus lectors.
Què havia passat? Anna Almazán explica
que "el jurat dels Jocs Florals d'Olot de
1898, en els quals Caterina Albert havia
presentat l'obra, va trobar escandalós, un

cop premiada, que el monòleg el firmés
una dona i immediatament li van retirar
el guardó". Per cert, el premi era una
obra del secretari del jurat, el pintor olotí
Josep Berga.

escalenc Josep Tero -a la foto de la dreta- s'ha encarregat de
posar música als poemes de l'escriptora, que ha aprofitat els
dos actes per donar a conèixer un altre llibre, Columna verte-
bral, prologat per Núria Esponellà. (Fotos: BERNILS).

Almazán explica que "La infanticida
és un monòleg dramàtic en vers, que té
com a personatge únic la Nela, una noia
que es despulla emocionalment en una
exposició d'amor lliure". Es tracta de la
filla d'un moliner enamorada d'un home,
del qual queda embarassada. En no voler
ser descoberta pels seus pares, durant nou
mesos va amagar el seu estat, i finalment
va decidir llençar el fill que acabava de
donar a llum a les moles del molí de casa
seva. S'acabava de produir un infanticidi
i l'escenari, segons va reconèixer la
mateix Caterina Albert, no era altre que
el molí de l'Escala, situat a la zona del
Padró i actualment ocupat per un conegut
restaurant.

Aquesta obra, com assenyala Almazán
en el seu estudi, "va colpir l'instint
conservador i els convenis literaris
preponderants de l'època, fins a l'extrem
que aquell jurat olotí de l'any 1898
finalment no la premiar i el monòleg no
va tenir cap versió impresa fins al 1951,
quan va ser inclòs en les Obres Completes
de Caterina Albert". Una obra que havia
merescut els elogis del jurat, i que l'havia
impactat, va esdevenir de cop "immoral,
un engany i un text sense cap interès".
L'escriptora escalenca va aprendre la
lliçó i a partir d'aquell moment va signar
fins a la seva mort amb el pseudònim
Víctor Català que, durant uns quants
anys, fins i tot va ser desconegut, no
només pel públic sinó en els ambients
literaris catalans.

La relació amb Solitud

El llibre d'Anna Almazán inclou els
seus tres estudis sobre La infanticida. Un
sobre la transgressió de l'androcentrisme
que va suposar l'obra a través dels seus
elements simbòlics, un altre sobre el
personatge central, Nela, explicada com
un antecedent de la Mila, el protagonista
de Solitud, l'obra cabdal de l'escriptora
escalenca, i finalment un darrer treball
sobre l'escàndol que va suscitar.

(passa a la pàgina següent)


