ÍNDEX DE CONTINGUTS

INTRODUCCIÓ
Aquest dossier vol ser un recull dels elements més destacats de l’espectacle Victor Català: la senyoreta de l’Escala i
una proposta d’activitats didàctiques per a l’educació secundària que se’n deriva de l’argument, la posada en escena i el
procés de creació de l’obra. Les activitats estan ideades i dissenyades pels mateixos membres de la companyia a fi de
facilitar una activitat educativa en concordança amb els valors, l’ideari i el missatge que es vol representar i transmetre
amb l’espectacle. És per això, que volem recomanar als docents usuaris d’aquest document que facin un anàlisi i
preparació prèvia de les activitats que es proposen, per tal de procurar adaptar-ne els continguts i les dinàmiques a les
capacitats, nivell, mètode, interessos i gustos de cada grup.

SINOPSI
L’espectacle presenta la història de la Viqui, una nena del s.XXI que pateix un conflicte de discriminació de gènere: com
que a l’escola nova on va, al poble de l’Escala, els seus companys es riuen d’ella perquè juga “massa” bé a futbol;
dolguda i enutjada per tot plegat la Viqui puja a les golfes de la casa pairal (on fa poc que s’ha mudat amb els seus
pares) per estar una estona sola i tranquil·litzar-se.
Però aquella casa no és una casa qualsevol. Allà a les golfes, uns sorolls i unes aparicions inquietants li faran descobrir
un llibre vell, i gràcies a aquest llibre descobrirà la sorprenent història de la Caterina: la Caterina Albert i Paradís, una
noia amb vocació d’escriptora i d’artista però que per a poder escriure lliurement les històries que volia (històries una
mica fosques, dures i cruels) va haver d’amargar-se darrere d’un nom d’home durant alguns anys de la seva vida. La
Caterina també va partir, com la Viqui, un conflicte de discriminació de gènere, però gràcies a la seva tossuderia
finalment va acabar sent reconeguda com una de les escriptores més destacades i imprescindibles de la literatura
catalana.
Aquest increïble cas farà reflexionar a la Viqui -i als espectadors, petits i grans- sobre la pròpia experiència i la manera
com afrontem un tipus de conflictes que gairebé un segle després són encara massa presents a la nostra societat.

EL MUNTATGE
Víctor Català, la senyoreta de l’Escala és un espectacle que ens farà viatjar a través del teatre, la música en directe, la
dansa, les videoprojeccions (videodansa) i la narració. La música porta el ritme i dona el to popular però contemporani
volgut, la narració i el teatre fan avançar l’argument (tant de la Viqui com de la història de la Caterina), i la dansa i la
videodansa hi aporten l’element poètic i de poesia visual que lliga amb el discurs feminista de l’espectacle. Víctor
Català, la senyoreta de l’Escala és un espectacle visual, musical i literari que ens submergirà a la vida i obra de Víctor
Català, la senyoreta de L’Escala.
Tots els textos i les músiques de l’espectacle estan íntimament relacionats amb la biografia de Caterina Albert i
Paradís:




El 85% dels textos de l’espectacle són presos a de fragments literaris de les pròpies novel·les i contes de
l’autora, d’entrevistes i de pròlegs, i també d’estudis realitzats per professors i erudits sobre la figura de Víctor
Català.
Pel que fa a la música, tot el repertori es conforma per cançons i ritmes d’arrel tradicional relacionades amb
l’escriptora. Per posar un exemple, a l’espectacle hi apareix un “contrapàs” perquè Caterina Albert en va ser
una acèrrima defensora; també hem afegit cançons escrites per ella mateixa o pel seu fillol i hereu, Lluís
Albert.

El conjunt musical està format per una tenora, un acordió diatònic, una guitarra i una cantant, i tot s’amaneix sovint
amb un pessic de bases electròniques. El resultat és una formació instrumental ben curiosa i poc habitual, de marcat
accent mediterrani i de gran resultat sonor i tímbric.

LA COMPANYIA
Terratrèmol produccions és una companyia de nova formació i plena de motivacions i horitzons a la vista. Tenim
ganes de sacsejar l’escena “familiar” catalana amb productes escènics multidisciplinaris que combinin com en aquesta
ocasió la música popular, la dansa contemporània i el teatre.
Hem intentat i intentarem sempre que els nostres productes artístics estiguin dirigits a “tots els públics” (que distingim
del concepte “format familiar”) és a dir, que tinguin sempre un fort component pedagògic per a nens i nenes o nois i
noies, però que a la vegada interessin, sedueixin i deixin un fort impacte en el públic jove i adult.
La fitxa artística de Víctor Català, la senyoreta de l’Escala és la que segueix:
Companyia: Terratrèmol Produccions
Guió i direcció: Roger Cònsul
Idea original i direcció musical: Magí Canyelles
Intèrprets:
Rosa Martínez (veu) – Viqui
Magí Canyelles (tenora i veu) - Pintor i Crític
Pau Vinyoles (acordió diatònic i veu) - Mestra i Crític
Gerard Araiz (guitarra i veu) - Àvia i Crític
Mar Ollé (Ballarina/actriu) - Caterina
Roger Cònsul – Narrador
Veu en off: Montse Miralles
Il·luminació: Bernat Tresserra
Sonorització: Pau Vinyoles
Escenografia i vestuari: Terratrèmol Produccions
Producció musical de bases enregistrades: Marcel Casellas
Producció audiovisual i disseny gràfic: Josep Miquel Janés (www.dirxdir.cat)
Adreçat a tots els públics.
Durada de l’espectacle: 55-60 minuts.

JUSTIFICACIÓ
La diversitat de les arts incloses en l’espectacle permet abastar un ventall d’activitats i projectes pedagògics
interdisciplinaris (més d’una àrea) basats en els següents objectius:












Conèixer i mostrar interès pels autors/ores, obres i períodes més significatius de la cultura literària catalana
(Victor Català i el modernisme)
Comprendre i crear textos literaris utilitzant els coneixements bàsics sobre les convencions dels gèneres, els
temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics, tot valorant el coneixement del patrimoni literari
com una manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva.
Analitzar, reconèixer i utilitzar altres llenguatges estètics: la cançó i la seva relació amb la poesia com a gènere
literari .
Identificar i rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació, per raó de gènere, origen o creences, dins i fora
del propi entorn, sensibilitzant-se al davant de les necessitats de les persones i grups més desfavorits.
Desenvolupar l’afectivitat en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, des del
respecte, la confiança i la igualtat, rebutjant els prejudicis, els estereotips i les relacions basades en el domini
de l’altre. Reconèixer i desenvolupar actituds saludables, identificant les pràctiques de risc.
Reflexionar sobre la situació de l’obra en el seu context, tot aprofitant els coneixements previs de l’alumnat i la
relació amb els coneixements adquirits en altres matèries.
Conèixer i identificar les principals característiques, elements i instruments més significatius de la música
popular i tradicional catalana i mostrar interès per la recuperació i la promoció del folklore català.
Gaudir de l’aproximació a les manifestacions artístiques i desenvolupar una posició crítica i un posicionament
pluralista en l’aproximació als artistes, als autors/ores i a les manifestacions artístiques i culturals.
Identificar la creació artística i cultural (teatre, dansa, música, etc) com a element comunicatiu i reflexionar i
debatre sobre la seva repercussió i valoració social.

CATERINA ALBERT I
UN JOC DE MÀSCARES1

VICTOR

CATALÀ:

Caterina Albert i Paradís (1869-1966) va néixer i va morir a l’Escala. La seva vida va transcórrer entre el casalot familiar
d’aquesta localitat empordanesa i el pis que tenia a la ciutat de Barcelona. Aquesta dualitat territorial entre el camp i la
ciutat no és l’única en la seva vida. La noia de casa bona, administradora de les terres familiars i acostumada al tracte
amb minyones i masovers, d’escassa formació acadèmica, donava una imatge de dona casolana que contrastava amb
l’escriptora autodidacta, lectora dels naturalistes russos, amb gran destresa en la pintura i l’escultura, autora de
novel·les, narracions i obres teatrals, que va causar una gran impressió en els ambients literaris catalans, i fins i tot,
escàndol. Clar que la majoria d’aquestes obres les va signar amb el pseudònim de Víctor Català. Caterina Albert-Víctor
Català. Quin és el camí que va de l’una a l’altre? L’any 1898 Caterina Albert va presentar el seu monòleg La infanticida
als Jocs Florals de la ciutat d’Olot. L’obra va ser premiada, però va causar un gran escàndol en saber-se que l’autora era
una dona. El contingut del monòleg i el llenguatge no s’esqueien a una sensibilitat femenina i van considerar
inadmissible que una escriptora presentés la història d’un infanticidi. El cert és que no es va imprimir fins el 1967 i que
s’ha representat poques vegades. A partir d’aquest moment, l’escriptora va decidir no donar res més al públic amb el
seu nom. Amb motiu de la publicació imminent d’El cant dels mesos, quan se li va preguntar si volia fer constar la seva
identitat o utilitzar un pseudònim, va prendre la decisió que ella mateixa explica:
“Rebutjat, doncs, de bell antuvi el donar la cara, calia rebatejar-me, per l’avinentesa que es presentava,
amb un nom postís. Atabalada, no sabent quin prendre, vaig optar pel primer que m’eixí al davant; o sigui
pel de Víctor Català, que era el del protagonista d’una novel·la que aleshores estava escrivint [...]”
Amb el seu nom de pila o amb el pseudònim el cert és que aquesta escriptora no va passar desapercebuda. Ben al
contrari, en el món literari català, els homes de lletres es preguntaven qui devia ser aquell Víctor Català, desconegut
fins al moment, però d’una qualitat tan elevada. El pseudònim la protegia, com manifesta ella mateixa un cop haver-se
descobert la seva veritable identitat:
“Abans jo era jo, i podia escriure lo que em demanava el cor i l’enteniment; avui torno a ser una noia, una
noia de família i d’estament determinat que té determinades relacions, i aquestes, plenes de prejudicis i
cosetes, judiquen i fallen segons elles, no segons jo. I a mi, que no hi ha res que em repugni tant com la
dona que per aquí se té per emancipada, ni res que tant m’espanti com la possibilitat de veure’m inclosa en
tal categoria [...]”
Caterina Albert va continuar apareixent com a Víctor Català fins i tot quan la seva identitat ja era coneguda per alguns.
En una carta a Francesc Matheu justifica la continuïtat del pseudònim amb aquests arguments:
“Ja sé que la flaquesa d’escriure no és cap pecat i per això no em faria res que les persones de formalitat i
enteniment me la coneguessin. Però la gran multitud ineducada i grollera, a la dona que escriu, la despulla
de seguida de la qualitat de dona de sa casa (que a mi m’agrada tant) i la converteix en una mena de
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gallimarsot o amassona, en una mena de ser estrany que tira contra la corrent i el sentit comú.”
En general, la seva obra ha estat sempre molt ben valorada, però la crítica androcèntrica ha volgut polemitzar sobre la
personalitat de l’autora i l’ha presentat com una dona atípica, que no responia al model estàndard. Una dona de finals
del segle XIX que surt de casa, pinta i escriu ja és sospitosa d’alguna raresa. Si a més escriu bé i tracta temes durs, amb
un llenguatge de gran força expressiva, capaç de transmetre sense embuts la cruesa dels temes... això ja és motiu
d’escàndol.
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Biografia de Maria Lluïsa Cunillero recollida al seu treball Germanes de Shakespeare: una proposta no androcèntrica per
a l’ensenyament de la literatura. Disponible a : http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200405/memories/922a1.pdf
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Citat per Helena Alvarado en la Introducció a Caterina Albert/Víctor Català, La infanticida i altres textos, ps. 20-21.
Aquesta introducció és molt interessant, perquè es realitza des d’una ginecocrítica que permet restituir el valor per se
de Caterina Albert i posa en qüestió els plantejaments androcèntrics.

ACTIVITAT 1
Víctor Català va mantenir una relació epistolar amb escriptors de la talla de Joan Maragall. (la trobaràs totes les cartes
a les Obres Completes de Víctor Català. Ed. Selecta, 1972, 2a ed.) En una carta de les cartes (Annexos), la Caterina li
explica al Maragall els motius del pseudònim i li descobreix amb sinceritat el misteri de qui s’amaga a darrera el nom de
Víctor Català. Analitza la carta i el seu missatge a partir de les preguntes següents:






Segons explica a la introducció del text aquesta no és la primera carta que li havia escrit. Perquè va fer tants
esborranys? Què li passava amb les altres cartes?
Està contenta d’haver “quedat al descobert”? De quina frase del text ho podem deduir?
Què vol dir amb que «tot lo renou que han mogut los Drames rurals no es deu altra cosa que la trista casualitat
d’ésser escrits per una dona, en aquesta terra, en què és més deshonrós per una dona escriure que fer altres
disbarats?»
Quina consideració li tenia Caterina Albert al poeta Joan Maragall?

ACTIVITAT 2
A l’obra, el narrador cita altres casos, abans que Caterina Albert, en que algunes autores van utilitzar un pseudònim per
a publicar les seves obres literàries: George Sand, George Elliot i Fernán Caballero. Busca qui s’amaga darrera
aquests pseudònims i per què van haver d’utilitzar-los.
I tu? Quin pseudònim et posaries? Perquè? Inventa’t un pseudònim que puguis relacionar amb algun tret característic
de la teva personalitat o de les teves aptituds i aficions. Recolliu tots els pseudònims dels alumnes de la classe en
alguna plataforma de manera anònima (cartellera a la classe, blog o enquesta telemàtica, per correu al professor,
papereta anònima, etc). Exposeu-los en algun racó i intenteu endevinar aquí li correspon cada pseudònim. Fixa’t amb
els des teus companys de manera constructiva; Li haguessis posat aquest al teu company/a? Quins tant sorprès més?

o

Per ampliar la informació sobre l’escriptora us recomanem visitar la pàgina d’actualitat literària sobre Víctor
Català / Caterina Albert a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya). Disponible
a: http://lletra.uoc.edu/ca/autora/victor-catala-caterina-albert.pdf

EL TEXT
Com ja es fa palès en la introducció a aquest dossier pedagògic, els textos utilitzats per la redacció del guió i argument
de l’obra, provenen la major part de contes, novel·les i monòlegs teatrals de Victor Català, i també de pròlegs,
entrevistes, discursos i articles de la pròpia Caterina Albert.

ESTIL LITERARI
A l’espectacle el personatge del narrador cita textualment i en diverses ocasions fragments de les obres de l’autora per
presentar-nos el seu estil literari; entre el modernisme i el realisme.
“VIQUI: ... i que t’apassionava el realisme. O sigui, escriure històries sense endolcir-les gens.
NARRADOR: Exacte! La realitat tal com és, és el punt essencial!
[...]
“A mi mai em van interessar ni la poesia de color de rosa, ni les novel·letes gaies i sentimentals, de
marquesetes i reines, i de boscs endormiscats. Aquelles que llegien les damisel·les escaientes, de posat
senyorívol, ulls somiadors, manetes de nacre i llavis tristos. Al contrari! Em delia pels pedruscalls durs de les
terres resseques i aspres, per les flors silvestres de flaire senzilla i primitiva, per les històries extremes
personatges obscurs i misteriosos...
Històries violentes, truculentes, dures i cruels, i amb personatges bàrbars, depravats i hostils: bèsties fosques
que expliquessin la misèria dels homes!”
Fragments del guió de Victor Català: la senyoreta de l’Escala, extrets i basats en les
declaracions escrites de Caterina Albert al pròleg de la seva obra Ombrívoles.

La literatura modernista és un moviment que es donà a Catalunya a la darrera dècada del segle XIX i durant la primera
del XX. Les seves característiques principals són l'afany per la musicalitat, la presència de la natura i d'al·lusions als
sentits, i la recerca de la bellesa perfecta, sobretot en l'àmbit formal. A Catalunya, el Modernisme té un significat
especial, perquè adquireix una dimensió reformadora i revolucionària. No es tracta sols de modernitzar, sinó també de
contraposar-se a una societat immobilista i antiquada, molt marcada per la burgesia. L'objectiu principal era situar la
cultura catalana a escala europea i també, presentava una reacció contrària a l'estètica i els plantejaments de la
Renaixença. Pel que fa a la novel·la modernista, significa la superació de la manca d'una tradició sòlida en aquest
gènere i l'intent de trobar una tècnica narrativa adequada i un llenguatge eficaç. Recrea ambients suggeridors,
presenta individus rebels amb voluntat de transformar l'entorn, i ofereix tot un món de símbols definidors de la realitat
adversa que envolta el personatge. Concretament, en el camp de la narrativa, destaca la temàtica rural, que mostra un
home enfrontat a la natura.
Les històries estan situades en un medi rural, on el paisatge adquireix un significat simbòlic i ben diferent del
tractament idíl·lic que li havia donat el romanticisme. En la narrativa rural apareix una visió fatalista i tràgica de la
naturalesa i els personatges estan dominats per les seves forces atàviques. Tècnicament, l’aportació del naturalisme és
la preferència de la narració sobre el diàleg i, a nivell temàtic, la presència de la llei de l’herència que condiciona les
actituds dels personatges. La narrativa rural catalana està representada, bàsicament, per Raimon Casellas, amb la
novel·la Els sots ferestecs (1901) i Víctor Català, amb el recull de narracions Drames rurals (1902) i la novel·la Solitud
(1905).
Victor Català, a més de ser una de les escriptores cabdals del modernisme català, és també un clar exemple de
la literatura realista, un corrent literari nascut a França a la segona meitat del segle XIX, i que intenta plasmar en
l'art com és la vida, la realitat. Les característiques principals són el detallisme en les descripcions, l'ús de frases
llargues i una adjectivació rica, l'adequació del registre de llengua a cada personatge la intromissió del narrador en la
ficció, la recerca de la versemblança i una pretesa objectivitat. El realisme intenta reflectir la realitat tal qual és, com si

de posar un mirall es tractés, tal com va dir Stendhal. En aquest sentit s'oposa al romanticisme precedent, amb el seu
gust per un passat llunyà i exòtic. El realisme ambienta les obres en la contemporaneïtat o en un passat pròxim i
conegut, amb localitzacions conegudes i un desig de retratar totes les classes socials. La documentació i l'observació
atenta per part de l'autor permet desplegar un retrat fidel, detallat en les descripcions, que presta atenció als tipus, als
costums i vicis socials i a les motivacions que fan que el món funcioni d'una manera i no d'una altra.

ACTIVITAT 1
Per a reflectir el caràcter descriptiu de l’estil literari de Victor Català, a l’espectacle els personatges reciten fragments
del conte La Pua del Rampí:
“En l’alzina reclamera hi havia un vivíssim xirigai d’ocells. No feia molt que el sol havia trencat les albes del
dia, i el món semblava un gobell d’estany.”
“Quan va haver desenfornat, la Pubilla esmorzà el seu plat de sopes de menta i la torrada amb alls, tragué
del guarda-robes el tovalló de gra –que flairava a bugada i a pomes del ciri- per embolicar la coca. Era la
llaminadura preferida dels seus, i la veritat era que aquella li havia eixit que ni de motllo; rossa com un fil
d’or, ni massa prima ni massa gruixuda, molsudeta i esponjada, tota encrostada de pannes clivellades de
sucre fos, sembrada de pinyons plomats i guarnida amb anxoves salades i dauets de confitura de codony.”
“Quan va sortir del bosc, a la vista hi tenia, d’un cap a l’altre, la plana! Masies, llogarrets, comelletes,
arbredes, trencats, estanyols, ermites, passeres, reganys, davallades, vedrunes, revolts, prat, roqueteres,
arenys, pontinyols, canalius... Talment un pessebre!”
Fragments del guió de Victor Català: la senyoreta de l’Escala, extrets del conte
La Pua del Rampí de la mateixa autora.
Busca i llegeix el conte, i analitza els elements descriptius i narratius que hi trobes. Tingues en compte que la Caterina
no para de descriure-ho tot: la coca, les flaires de l’hort i del bosc, la llum de cada moment del dia, els paisatges per on
va passant, els personatges amb qui es va trobant… Valora els resultats de l’anàlisi amb altres contes que coneguis i
reflexiona sobre aquest estil literari.

ACTIVITAT 2
Ara que ja has llegit La pua del rampí, comenta’l amb els companys de classe, els amics o familiars. A quin conte
infantil s’assembla molt? Enllaça els personatges dels dos contes: qui seria la Tieta de Suriola? i en Roget? Creus que
podries psicoanalitzar els contes infantils més clàssics? Quin paper tenen protagonistes com la Bella Dorment, la
Blancaneus o la Ventafocs? I els Llops dels contes d’aquests mateixos tipus de contes?

ACTIVITAT 3
A la novel·la Solitud de Víctor Català hi ha moltes descripcions de diversos àpats que els personatges fan: l’arròs amb
bacallà del principi, els caragols a la brutesca, o com couen un llebrot que el pastor Gaietà caça d’un cop de pedra… Si
llegeixes la novel·la no deixis d’assenyalar-ne les descripcions culinàries. I pensa si hi ha algun element simbòlic entre
aquests àpats i els personatges que els cuinen o els mengen, o l’acció de l’obra.

QÜESTIÓ DE GÈNERE
Seguint amb l’anàlisi del text, l’aproximació que en fa l’espectacle a la figura de l’escriptora Caterina Albert, conté un
evident missatge de rebuig i reflexió sobre la desigualtat de gènere. Ho fa a través de la pròpia paraula de l’autora, que
en diverses ocasions havia escrit i evidenciat la discriminació i la injustícia envers la qüestió de gènere.
Els textos que us proposem a continuació, sempre de l’autora, incideixen sobre aquesta temàtica. Són extrets de
diferents pròlegs, cartes o notes prèvies de reculls de contes com Drames Rurals, Caires vius o Ombrívoles, així com de
la relació epistolar que l’autora va mantenir amb Joan Maragall, i també de les poques entrevistes que Caterina Albert
va concedir: a Tomàs Garcés i a Baltassar Porcel, anys més tard. Tot aquest material és consultable a les Obres
Completes de Víctor Català. Ed. Selecta, 1972, 2a ed.
“Jo estimo la vida tal com és: dolça, amarga, clara i ombrívola. Tota voldria abastar-la, però quina culpa
tinc si són les tintes negres les que més impressionen la meva retina? He de seguir o no la meva vocació?”
“Hi hagué unes discussions fantàstiques sobre qui era l’autor d’aquell treball. Sembla que es tractava d’un
monòleg atrevit. Jo no me n’adonava. Quan van saber que l’autor era una dona l’escàndol va ser més gros.
No trobaven correcte que jo contés la història d’un infanticidi. I no obstant, és que pot tenir límits l’obra de
l’artista? No crec que unes normes morals puguin frenar-la. Crec elemental advocar per la independència de
l’art. Gràcies a aquesta independència he pogut ser fidel a la meva vocació que tothom hauria volgut
intervenir”
“La gran multitud ineducada i grollera, a la dona que escriu, la despulla de seguida de la qualitat de dona
de sa casa i la converteix en una mena de gallimarsot, una mena de ser estranya, que tira contra la corrent i
el sentit comú” És que pot tenir límits l’obra d’un artista?”
“Si jo hagués sospitat que un dia havia de saber-se a qui amagava el nom de Víctor Català, mai, però mai,
hauria consentit que s’hagués donat publicitat a una ratlla meva; desgraciadament la discreció és frèvol
com una clotxa d’ou, i un cop trencada no té adob. No havent volgut callar les poques persones que estaven
enterades al principi, he quedat al descobert –amb moltíssim disgust de la meva part- i compto que tot lo
renou que han mogut los Drames rurals no es deu a altra cosa que a la trista casualitat d’ésser escrits per
una dona, en aquesta terra en què és més deshonrós per una dona escriure que fer altres disbarats”
“Encara que lo pseudònim no m’amagui ja tant en absolut com desitjava seguiré emprant-lo. Ja sé que la
flaquesa d’escriure no és cap pecat i per això no em faria res que les persones de formalitat i enteniment me
coneguessin. Però la gran multitud ineducada i grollera, a la dona que escriu, la despulla de seguida de la
qualitat de dona de sa casa (que a mi m’agrada tant) i la converteix en una mena de gallimarsot o
amazona, una mena de ser estranya, que tira contra la corrent i el sentit comú”
“Abans (quan no se sabia qui era Víctor Català) jo era jo i podia escriure el que em demanava el cor i
l’enteniment; avui torno a ésser una noia de família i estament determinat que té determinades relacions
socials, i aquestes, plenes de prejudicis i cosetes, judiquen i fallen segons elles, no segons jo”
“Els homes volen encabir la realitat de la vida en (etiquetes, dogmes, fórmules arbitràries) i la vida vessa i
escapa dels motllos”.
L’obra pretén acostar el cas d’aquesta escriptora a l’època actual a través de la figura de la seva protagonista la Viqui,
una nena que li agrada jugar a futbol, un esport que és reconegut socialment i encara ara, com un element distintiu
masculí. Des de la companyia hem reflexionat sobre si ja ha quedat superat aquest tòpic de les nenes que juguen a
futbol, però ens n’adonem després del cas de les esportistes professionals i els equips femenins de futbol en
comparació amb els equips masculins i la repercussió social que comporta aquest esport. Així doncs, el treball i el debat
sobre l’actualitat i vigència de la desigualtat de gènere parteix de casos tant evidents com els que ens ofereixen les
protagonistes de l’espectacle.

ACTIVITAT 1
En aquesta dinàmica es tracta de debatre sobre alguns dels tòpics que es relacionen amb un gènere concret i es
consideren típiques “coses de nois” o “coses de noies”. Per a dinamitzar el debat us proposem dividir l’espai en dos
racons diferents, el “d’acord” i “en desacord”, sense possibilitat de terme mig. Els participants han de posicionar-se en
un punt mig i escoltar l’afirmació que dicta el moderador/a del debat i posicionar-se en acord o desacord segons
consideri personalment en referència a l’afirmació presentada. El moderador/a demanarà la justificació de la resposta
en cada un dels bàndols procurant respectar els torns de paraula demanats. Les afirmacions i frases suggerides, a tall
d’exemple, són les següents:









Les noies corren menys.
Els nois són desordenats.
Les noies són més bones estudiants.
Els nois només ploren d’amagat.
Els nois són més “sortits”.
Una noia que no es depila, no és “sexy”.
Les persones homosexuals lliguen més.
Les noies no es masturben.

ACTIVITAT 2
Molts dels carrers i places dels pobles i ciutats porten noms de persones importants, destacables o influents en la
història, tant si és en l’àmbit universal, nacional o només municipal. Sovint també algunes escoles, instituts o
equipaments municipals homenatgen a aquestes persones i prenen el seu nom per anomenar l’edifici. T’has fixat en el
nomenclàtor del teu municipi? Quants noms d’home hi ha? Quantes dones hi ha? Les coneixes? Recull els noms
femenins que hi trobes i busca informació que argumenti perquè fou o és considerada una de les dones rellevant a la
història.
Es pot adaptar l’activitat a un projecte en petit grup en el que cada equip centri el treball de recerca en una població o
regió diferent; per exemple, els barris de Barcelona.

Us recomanem els textos i exercicis recollits a les unitats didàctiques que proposa Maria Lluïsa Cunillera i Mateos a
Germanes de Shakespeare: una proposta no androcèntrica per a l’ensenyament de la literatura sobre la vinculació
de les dones al món de la literatura.
Disponible a: http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200405/memories/922a1.pdf

LA MÚSICA
A més de la relació de Caterina Albert amb les arts plàstiques, com se’n parla explícitament en algun moment de
l’espectacle, la biografia de l’autora ens reserva una gran i agradable sorpresa: l’escriptora havia mostrat al llarg de la
seva vida molt interès i estima per la música –com a aficionada i com a estudiant de piano i flauta travessera-, i
especialment per les cançons i músiques populars i tradicionals. Com diu Mònica Pons al seu article Caterina Albert i la
Música, «el que és sorprenent i d’un valor incalculable és la seva vessant musical realment rellevant: la de recol·lectora i
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compiladora de cançons i rondalles populars, a més de ressuscitar el contrapàs, antecedent de la sardana» . Aquest fil de
relacions musicals de l’escriptora i la descoberta del seu vincle familiar directe amb Lluís Albert –musicògraf i
compositor, dipositari i estudiós de la seva obra (Ramió 2003:31)-, que n’és nebot i fillol, va reconduir la creació de
l’espectacle a una vessant també més musicològica i conformar un repertori musical a partir d’algunes músiques que,
d’una manera o altra, estan relacionades amb la seva vida i obra.

MÚSIQUES DE L’ESPECTACLE (per ordre d’aparició):






«L’hereu», cançó a imitació de les populars, amb música i lletra de la mateixa Caterina Albert. Publicada
per Lluís Albert (musicògraf i compositor, nebot i fillol de l’escriptora i dipositari i estudiós de la seva obra) al
Cançoner de l’Empordà: 46 cançons populars per a piano, amb lletres. Lluis Albert explica al pròleg del llibre que
transcrigué les cançons de boca de la mateixa Caterina Albert el 1943.
«Contrapàs cerdà» transcrit per salvador Raurich. Caterina Albert va intercanviar correspondència amb ell
sobre la recuperació del contrapàs; a la Biblioteca de Catalunya hi ha una carta manuscrita en què l’escriptora
parla d’aquesta dansa.
«A la plaça fan sardanes» o «Caterineta» (tradicional): recollida al Cançoner de l’Empordà de Lluís Albert.
Adherida al repertori de l’espectacle per la coincidència del nom de la protagonista de la cançó i l’escriptora, i
sobretot, perquè l’argument de la història il·lustra la tradició patriarcal masclista que ha quedat reflectida
també a les lletres de moltes cançons tradicionals.
A la plaça fan sardanes,
ai mare, deixeu-m’hi anar.
(x2)
No hi vagis, Caterineta,
que el teu pare ha d’arribar,
que arribi a l’hora que vulgui,
jo a la plaça vull anar.
Així que_ella n’era fora
son pare ja va arribar,
On t’és la Caterineta,
que no hi sigui per sopar?

A la plaça fan ballades;
ella hi ha volgut anar.
El pare agafa les cordes
i un garrot a cada mà.
Son pare se’n va a la plaça
i a la noia veu ballar
La primera garrotada.
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Pons i Barrera, Mònica. Caterina Albert i la música (2005). Ponència presentada al «Simposi Caterina Albert. Cent
anys de Solitud» a Barcelona el 18-19 de novembre, organitzat per Residència d’Investigadors, amb la col·laboració de
la Insititució de les Lletres Catalanes, dins dels actes de l’Any del Llibre i la Lectura 2005. Disponible a:
http://www.arxiu.net/web_escola/calbert.html

un braç li va fer sagnar,
La segona garrotada
mig morta la va deixar
la tercera garrotada
la va acabar de matar.
I sa mare dins la cuina
fent’se un gran tip de plorar
que s’esclati, que rebenti,
no l’hagués deixada anar
Tant si plores com no plores
ta filleta morta està.
Sota l’olivera, oliva,
sota l’olivera està.
I el dia del seu enterro
el seu pare van penjar
Ai, mares que en teniu filles,
no les deixeu festejar,
que pobra Caterineta
la vida li ha ben costat.






«Caprici nº3» dels Estudis-Capricis per a Tenora i Tible de Joan Jordi Beumala, basat en els modes d’Olivier
Mesiaen.
«Corrandes d’en Carolino» (tradicional): és una de les tonades tradicionals de glosa o cançó improvisada. La
glosa o el glosat és el nom que es dóna a la pràctica que consisteix en cantar versos improvisats al mateix
moment d’interpretar-los sobre les melodies d’arrel tradicional.
«Caprici per a tenora i piano» de Joan Elias: moviment l.Moderato maestoso (fragment)
«L’home a la dona», cançó amb lletra de Victor Català i música de Juli Garreta, considerat un dels
compositors sardanistes més eminents. Caterina Albert li dedicà el poema En la mort de Juli Garreta.
L’home a la dona
Te mirava dormideta
amb mos braços per coixí;
tota meva, ma videta,
tota, videta, per mi!
I mirant-te, dolça vida,
no parava de pensar
que d’una feliç dormida
sol ser trist lo despertar.
Mes la teva, vida meva,
no ho seria trista, no,
que de la dormida teva
te’n despertaria jo.
I al badar, vida estimada,
tos grans ulls de blau de cel,
te’ls clouria altra vegada
amb mos llavis, mon anhel.
Que mirant-te dormideta
amb mos braços per coixí,

prou que ho sé jo, ma videta,
que somnies sols amb mi!
I mirant-te, dolça vida,
no parava de pensar
que d’una feliç dormida
sol ser trist lo despertar.
(creixent música)
I mirant-te, dolça vida,
no parava de pensar
que d’una feliç dormida
sol ser trist lo despertar.


«Cor jove», sardana de Lluís Albert, musicòleg, compositor i nebot de Caterina Albert.

ACTIVITAT 1
Organitzeu un combat de glosa a l’aula, proposant uns versos i una rima concrets (per exemple, quatre versos ABCB,
fent que rimin la segona i quarta estrofa) a partir del tema i tornada de l’espectacle “Oidà, oidà, corrandes són
corrandes. Oidà, oidà, tothom els pot cantar!”. Per fer-ho més senzill, si no esteu acostumats a improvisar, proposeu un
tema general pel combat i deixeu uns minuts abans de començar el combat per preparar-ne algunes estrofes a nivell
individual.

Per aprofundir en les activitats proposades us recomanem utilitzar els recursos i pistes d’àudio recollides al Manual
d’iniciació a la glosa de l’Associació de foment del glosat Cor de Carxofa. Disponible a:
http://www.cordecarxofa.cat/2008/01/manual-diniciacio-la-glosa.html
Si n’és del vostre interès també us proposem l’article sobre el projecte Corrandescola, d’Albert Casals. Disponible a:
http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/viewFile/259198/346629

ANNEXOS

CATERINA ALBERT I VICTOR CATALÀ: UN JOC DE MÀSCARES. Activitat 1. (Ídem, pàgina 6)

Carta de Víctor Català a Joan Maragall, de 23 de desembre de 1902 Arxiu Joan Maragall, mrgll-Mss. 1-5-3










Carta de Caterina Albert a Joan Maragall del 23 de desembre de 1902, dins V. CATALÀ, Obres completes, op. cit., p. 1786.

T’ha agradat aquest dossier? Ha sigut útil? Quina valoració en feu de les activitats?
Ens agradaria saber la teva opinió!
Fes-nos arribar el teu dubte, proposta o suggeriment a: info@victorcatala.cat
www.victorcatala.cat

