
• La mateixa escriptora va
anar a preguntar al moliner
si aquelles moles podrien

aixafar una persona
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(ve de la pàgina anterior)
Un altre estudiós escalencs, Ricard

Guanter, autor de Caterina Albert i
Paradís-Víctor Català, vista per un
escalenc. Allò que les biografies no diuen
(Ajuntament de l'Escala, 2006) assegura
que arran d'aquell fet "el jurat va
convocar l'escriptora perquè es traslladés
a Olot per fer-li entendre que no era
convenient ni oportú de premiar l'obra,
tot i el criteri inicial".

Segons li havia comentat la mateixa
escriptora, "va quedar sorpresa i
avergonyida de la polseguera que havia
aixecat aquell monòleg i estava penedida
d'haver-hi posat el seu nom. Va fer el
sord a la invitació que li arribava d'Olot
i va quedar-se a casa seva, sense acudir
a la festa de lliurament de guardons",
on també  havia assolit el primer premi
de poesia amb el Llibre nou.

Ricard Guanter explica que "quan
Caterina Albert va escriure La
infanticida, se n'anà al molí de l'Escala
per preguntar al moliner que en aquella
època el portava -era a les darreries del
segle XIX- si una mola podia xafar
qualsevol cosa, per exemple una persona
que hi caigués". L'estudiós escalenc
remarca "el contrast entre la dona
Caterina Albert i l'escriptora Víctor
Català. És contundent i colpidor. La
mateixa persona que és capaç de
preguntar al moliner si aquelles peces
podien trinxar l'infantó de la
protagonista del seu treball, deixa, a la

El molí de l'Escala, avui convertit en restaurant, va servir d'inspiració Caterina Albert en la seva polèmica obra
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mateixa obra, fragments tan sensibles i
delicats d'esperit com quan la Nela
censura qui talla les flors d'un jardí. El
gran contrast de la doble personalitat de
l'escriptora va fer anar de bòlit els crítics
i els lectors de principis de segle quan
els queia a les mans una obra de Víctor

Català, i més si aquesta portava la
influència dramàtica d'Àngel Guimerà".

Guanter ha remarcat que "l'escriptora,
abans i després d'utilitzar el pseudònim,
sempre volgué escriure molt ben
informada i assessorada, per tal de no
cometre cap atzagaiada o error tècnic".

Ara, Anna Almazán, amb el seu estudi
ha volgut remarcar la vigència d'una
obra que va estar més de mig segle
amagada, només representada en dues
ocasions, tot i oferir una temàtica ben
actual i haver tingut tanta influència en
la trajectòria de Caterina Albert.
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