
d’aquests en concret fins als nostres dies (com ara el de la Nausica), i sobre l’especial recrea-
ció que fa un Salvador Espriu de l’amor clàssic en el seus mites femenins, la que duu a terme
un Llorenç Villalonga d’Aquil.les i Pàtrocle, la que protagonitza en pròpia pell Mercè Rodo-
reda de l’Odissea i la que proposa Palau i Fabre d’Electra.

Tot comptat i debatut, doncs, un balanç tan intens com fructífer, que permet augurar una
tenaç continuïtat a la plataforma que, avui dia, més fa per la comprensió crítica de la inestron-
cada intertextualitat entre el passat grecollatí i la dinàmica creativitat de les lletres catalanes
d’ahir i d’avui. [J. M.]

Terceres Jornades d’Estudi “Víctor Català”. El centenari de la publicació de Solitud
(L’Escala, 17, 18 i 19 de març del 2005). — La vila de l’Escala i el seu Ajuntament han sa-
but respondre al repte de ser el lloc on va néixer i va viure Caterina Albert i Paradís: la casa fa-
miliar dels Albert és avui un Arxiu-Museu —on es guarden, sota la cura de Lluís Albert, im-
prescindibles documents per a l’estudi de l’autora—, s’hi ofereix una beca per a estudiar
Víctor Català i s’hi organitzen les Jornades d’Estudi dedicades a la vida i l’obra de l’autora es-
calenca. Les anteriors —de l’abril del 1992 i del setembre del 2001, amb les actes, totes dues,
publicades per l’Abadia de Montserrat dins la “Biblioteca Abat Oliba”, als números 118 i
241— eren obertes a qualsevol tema relacionat amb l’autora; les Terceres Jornades, dirigides
per Pep Vila, s’han dedicat preferentment a la novel.la Solitud, als cent anys de l’edició, i no
han estat només d’estudi sinó que també s’han ocupat de la projecció de l’obra de Víctor Ca-
talà a altres arts.

La primera jornada es va configurar, al matí, amb les ponències, dins de la temàtica de
Víctor Català com a escriptora, de Mariàngela Vilallonga «Escriure en femení» i de Núria
Nardi «Caterina Albert i les escriptores: entre la solitud i les relacions literàries». La tarda es
dedicà a la recepció i a la projecció de l’obra de Víctor Català en la literatura espanyola, amb
les comunicacions «Recepció hispana de l’obra de Caterina Albert i Paradís (Víctor Català).
Notícies històrico-literàries» de M. Dolors Madrenas i Joan Ribera, «Estudi comparatiu de les
traduccions castellanes de Solitud (1907, 1986)» de Juan J. Ortega, «Modernisme, narrativa,
dialecte: a propòsit de Solitud (1905) i de Sonata de otoño de R.M. del Valle Inclán» de M. Te-
resa Garcia Junceda i «Traduccions castellanes de contes de Caterina Albert/ Víctor Català per
M. Luz Morales al diari El Sol (Madrid, 1929)» d’Empar Hurtado. Situats en altres camps es
llegiren «Aproximació comparativa a l’adaptació cinematogràfica de Solitud (1990)» de Car-
les Cortès i «Epistolari Lluís Via - Víctor Català» d’Irene Muñoz.

A la segona jornada, Jordi Castellanos, amb la ponència «Estremiments i esgarrifances.
Solitud: de l’inconscient a la consciència», féu una interpretació de la novel.la amb l’anàlisi de
la Mila com un personatge que es construeix mitjançant un procés que va de la fisiologia a la
psicologia, que completa les seves anteriors lectures per a mostrar un cop més la complexitat
de l’obra i el seu ancoratge en els moviments culturals i ideològics. Després s’hi presentà el
treball «Traducció de Solitud a l’italià d’Alfredo Giannini» d’Anna M. Saludes, de la Univer-
sitat de Florència, que no tractà només la traducció sinó que també féu aportacions interpreta-
tives personals. Igualment amb caire interpretatiu, i amb el focus en el punt de vista narratiu i
el paisatge, Carme Arnau presentà «Solitud. Cel i muntanya, muntanya i cel». Kathleen Mc-
Nerney, traductora de Víctor Català a l’anglès, analitzà críticament «La traducció de Solitud a
l’anglès de David Rosenthal», comunicació que generà un debat sobre les traduccions per una
banda i la pertinença de mantenir el pseudònim que adoptà l’autora per una altra. La tarda es
destinà a la ponència de Maria Lluïsa Julià «Mila: genealogia d’un personatge amb veu prò-
pia», i a les comunicacions «La Nela, precedent de la Mila?» d’Anna Almazan i «L’alenada
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roent de la fera» de Maria Dasca Batalla. La darrera jornada s’inicià amb la ponència «Solitud.
Xarxes intertextuals a l’obra de Caterina Albert» de Francesca Bartrina amb una anàlisi cen-
trada en la figura femenina i en relació amb altres obres de l’autora, i s’hi presentaren dues co-
municacions sobre la llengua: l’estudi analític de Jordi Boix «Algunes consideracions sobre el
lèxic de pastor de Solitud» i el de Xavier Luna-Batlle «Aproximació al “Glossari” de Solitud»,
amb consideracions sobre el manuscrit restaurat en relació amb l’edició.

Les Jornades es completaren amb les lectures dramatitzades de fragments d’obres de Víc-
tor Català a càrrec de Francesc Ten i Sílvia Escuder i de la Companyia Polièdrica, com també
amb l’obra teatral La infanticida, a càrrec de les Xibeques del Cau. També actuà l’Orfeó de
l’Empordà, amb textos de Víctor Català i música de Lluís Albert, i es pogué veure l’exposició
d’art de Cristina Paradís «Solitud, paisatges interiors». Finalment cal assenyalar que ha estat
l’ocasió per a presentar tres nous llibres: el de la mateixa Víctor Català Quincalla. Mil adagis
per aprendre vocabulari, a cura de Lluís Albert i Joaquim Armengol i editat per Edicions 62,
mostra del profund interès de l’autora per la llengua; el de Marta Pessarrodona i Pilar Aymerich
Caterina Albert: un retrat, editat per l’Institut Català de la Dona; i el primer volum de l’Epis-
tolari de Víctor Català, a cura d’Irene Muñoz i Pairet, amb la correspondència amb Lluís Via i
amb Francesc Matheu, que inicia una col.lecció, amb un bon disseny, de l’Ajuntament de l’Es-
cala dedicada a Víctor Català i on es publicaran les actes d’aquestes Terceres Jornades. [X. L.]

Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps (de-
sembre de 2004). — El 2004, any del 150è aniversari del naixement de Joan Alcover i de
Miquel Costa i Llobera, ha estat prolífic en actes en memòria dels dos poetes. D’una banda,
la Institució de les Lletres Catalanes ha produït l’exposició «Joan Alcover & Miquel Costa i
Llobera: classicisme i modernitat». D’altra banda, és en curs l’edició crítica de l’obra de Cos-
ta, dirigida per Joan Mas —el 2004 n’han aparegut les Líricas— i se n’ha publicat la Poesia
completa. L’àmbit acadèmic s’ha sumat a aquestes commemoracions amb el congrés «Joan
Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps» (Palma / Pollença,
1-4 de desembre de 2004), organitzat conjuntament pel Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, la Càtedra Alcover-Moll-Villangó-
mez i la Fundació Rotger-Villalonga.

El congrés naixia amb un doble objectiu: d’una banda, aprofundir en el coneixement de
l’obra i el context historicocultural de Costa i Alcover; d’altra banda, estudiar-los des d’una
perspectiva que, superant l’insularisme, els situàs en el marc dels moviments estètics que do-
minaven Europa entre els segles XIX i XX. Es proposaren, doncs, tres àrees temàtiques, dedica-
des, respectivament a Alcover, a Costa i als llenguatges artístics coetanis.

Les sessions es van vertebrar entorn de sis ponències i d’una vintena llarga de comunica-
cions. La ponència inaugural, a càrrec de Jordi Castellanos (UAB), versà sobre Alcover i els
corrents poètics del Modernisme a partir d’una pregunta provocadora: fins a quin punt l’apa-
rició de l’Escola Mallorquina no és el fracàs del Modernisme a Mallorca? L’exposició detallà
com Alcover havia fet anar el Modernisme «cap al seu terreny» i com, finalment, el poeta es
convertí en un referent —més que no pas en un model— per al Noucentisme. per la seva ban-
da, Joaquim Molas (UB) dictà la lliçó de clausura «Ateneu de Barcelona, 1904: presentació de
la nova literatura mallorquina», un estudi comparatiu de les conferències pronunciades a l’Ate-
neu per Alcover, Costa i Gabriel Alomar, molt diferents entre si, però que coincideixen en la
presa de posició davant de l’esgotament del Modernisme dels anys noranta.

La resta de les ponències s’aproximaren a l’obra dels dos autors des de metodologies di-
verses: així, la crítica Vinyet Panyella incidí en el concepte de classicisme aplicat a Costa i Al-
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