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Narcís Oller i Moragas (Valls, Alt Camp,
1846-Barcelona, 1930) és considerat el
fundador de la novel·la moderna
catalana, entre altres qüestions, pel
tractament d’una temàtica nova amb una
cosmovisió fins al moment inèdita.

Als  tres  any s  d’edat  es  produí  la  mort  del  seu  pare,  un

adv ocat  d’ideologia  progressista.  Per  la  qual  cosa  anà  a

v iure, juntament amb la sev a mare i el seu germà petit —qui

moriria  al  cap  de  quatre  any s—,  a  la  casa  pairal  dels

Moragas,  en la qual el seu oncle matern,  també adv ocat,  li

v a f er de tutor.  Als  disset  any s  es  traslladà a la ciutat  de

Barcelona amb la intenció d’acabar els estudis de Batxillerat.

Poc temps després inicià els estudis de Dret, que acabà tot

introduint-se en la prof essió jurídica com a f iscal,  de la mà

del seu tutor que exercia a la ciutat  de Tarragona.  El 1873

tornà  a  Barcelona  per  ocupar  la  plaça  de  secretari  de  la

Diputació de Barcelona, ciutat on sempre més hi residí —es

casà,  tingué  quatre  f ills  i  exercí  de  procurador  dels

Tribunals—,  que  tant  hauria  d’inf luir  en  la  sev a  carrera

literària.

Com tants  autors  del seu temps,  la sev a f ormació literària

es conf ormà a partir de la lectura dels clàssics i autors del

romanticisme,  f rancesos  i espany ols.  Ben av iat  les  sev es

inquietuds  el  portaren  a  f ormar  part  dels  cenacles  del

catalanisme literari,  en els  quals  la crítica més  docta de la

ciutat de Barcelona —especialment el seu cosí Josep Yxart i

Joan Sardà— el posaren en contacte amb l’obra dels autors

europeus més innov adors de l’època. Aquesta és la v ia que

el portà a v incular-se cada cop amb més intensitat  amb la

institució  dels  Jocs  Florals,  un  dels  f ocus  de  producció  i

irradiació de la literatura catalana del moment.

París,  ciutat  que v isità en dif erents ocasions, a partir d’una

primera estada amb motiu de l’Exposició Univ ersal de 1878,

esdev ingué amb el temps un ref erent en la sev a concepció

de  metròpoli  av ançada.  Els  seus  articles  publicats  a  la

premsa  sobre  temàtica  urbanística  en  són  una  mostra.

Aquesta qüestió s’emmiralla també en el ref lex i la crítica de

la burgesia catalana de l’últim terç del segle XIX que trobem

en gran part de la sev a obra narrativ a.

De  la  sev a  obra  composta  per  contes  i  relats,  nov el·les

curtes, a més de poesia, teatre i traduccions, cal destacar la

sev a  producció  nov el·lística  de  més  v olada.  La  crítica

especialitzada  ha  destacat  tres  etapes  en  la  sev a  obra.

Després de les primeres temptativ es literàries en espany ol,

dif erents  f actors  haurien inf luït  en la  sev a obra posterior,

escrita en català.  Primerament,  la sev a relació amb el grup

d’escriptors de La Renaixensa; de retruc, la sev a v inculació

amb la institució dels Jocs Florals i, f inalment, el seu primer

v iatge a París. Un primer període comprèn del 1878 al 1892,

en  el  qual  Oller  s’hi  af irma  com  a  nov el·lista  realista  i

naturalista.  L’obra d’Oller hi ev oluciona amb el ref erent  dels

models  de  la  nov el·la  f rancesa.  Per  una  banda,  adopta

solucions  que  v inculen  la  sev a  producció  al  realisme
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propugnat  per Balzac.  És  en l’obra de l’autor de la Comédie

humaine on caldria trobar el sentit  de totalitat  que Oller amb

el  temps  atorgà  a  la  pròpia  producció.  Progressiv ament

adoptà el model naturalista,  tot  aplicant  a la sev a obra les

tècniques  narrativ es  i descriptiv es  prov inents  del programa

de  Zola,  però  lluny  d’assumir  l’absoluta  impassibilitat

narrativ a que hav ia propugnat l’escola. La sev a adscripció al

naturalisme sempre f ou conscientment limitada per dif erents

qüestions  imputables  a  la  sev a  concepció  estètica  i

ideològica. En aquesta etapa de plena maduresa s’hi agrupen

dif erents  reculls  de  contes.  A  Croquis  del  natural  (1879),

l’autor ev olucionà cap a f órmules  que el distanciav en cada

cop més  del  costumisme que hav ia  actuat  de llast  en  la

immediata tradició narrativ a.  Hi af ronta el tractament  de la

burgesia  i  la  ciutat  amb l’objectiu  de  reproduir  la  societat

burgesa  immersa  en  una  dinàmica  de  constant

transf ormació urbana. Notes de color (1883) i De tots colors

(1888)  són  els  altres  dos  títols  dels  posteriors  reculls.

Paral·lelament  escriu nov el·les  en f ormat  breu i  extenses.

Publica  una  nov el·la  curta:  Sor  Sancha  (1879),  l’única

ambientada en l’edat mitjana, i la narració Isabel de Galceran

(1880),  que  actuarà  de  germen,  com  succeeix  en  altres

nov el·les sev es, de Vilaniu. La papallona (1882) f ou traduïda

al f rancès per Albert Sav ine, qui aconseguí una carta-pròleg

del  mateix  Zola  per  encapçalar  la  sev a  edició  titulada  Le

Papillon (1885) i a l’espany ol per Felipe B. Nav arro.  Malgrat

les distàncies que asseny alà Zola respecte de l’obra d’Oller i

que són atribuïbles a elements que f ormen part d’allò que en

podríem  anomenar  personalitat  pròpia  de  l’artista  i,

f onamentalment,  al  f et  que  es  tracta  d’una  obra  que  no

acaba de superar les conv encions establertes per la tradició,

aquest  pròleg desencadenà la f ama internacional d’Oller i el

consagrà  com  a  escriptor.  La  bufetada  (1884),  la  sev a

darrera  nov el·la  curta,  v a  ser  traduïda  al  f rancès,  a

l’alemany  i  a  l’italià.  L’Escanyapobres  (1884),  traduïda  a

l’espany ol i al f rancès, exhumada d’un cert arraconament de

més de cinquanta any s,  ha estat  considerada per la crítica

contemporània com una de les sev es millors produccions, si

atenem  a  les  tècniques  narrativ es  i  a  la  sev a  v igència.

Vilaniu  (1885),  malgrat  la  sev a  accidentada  recepció,

constitueix  una  anàlisi  de  la  moral  social  d’una  v ila  de

comarques en la qual l’env eja que s’expressa a trav és de la

calúmnia  v ertebra  la  sev a  trama.  És  La  febre  d’or

(1890-1892),  però,  la  sev a nov el·la  més  ambiciosa,  l’obra

que ha passat a ser considerada amb la categoria de clàssic

de  la  narrativ a  realista  del  v uit-cents.  Publicada  en  tres

v olums,  és  la nov el·la d’una nov a burgesia exultant  en el

marc de la Barcelona de la dècada dels any s v uitanta,  que

té com a exponent l’Exposició Univ ersal de 1888.

Una segona etapa comprèn del  1893 f ins  al  1906.  Durant

aquest  període  l’autor  duu  una  v ida  pública  molt  activ a

v inculada a importants institucions culturals catalanes. Oller

v iatja molt de resultes de les sev es relacions amb escriptors

de  la  literatura  espany ola  i  f rancesa.  La  sev a  obra  es

decanta cap a un tractament f ormal cada cop més elaborat.

Af ronta com  a tema les  relacions  humanes  en l’estament

burgès de Barcelona, alhora que duu a terme un tractament

de la dimensió psicològica dels personatges més acurat,  en

part degut a la sev a lectura de Turguénev  i Tolstoi. Publica el

recull de contes Figura i paisatge (1897), traduït a l’espany ol.

En plena crisi de la nov el·la en el panorama europeu, amb La

bogeria (1899), que es traduí a l’espany ol,  Oller af rontà una

crítica  en  clau  narrativ a  als  f onaments  deterministes  del

naturalisme.  L’autor  en  un  context  crític  pel  que  f a  als



models  narratius  prov inents  del  realisme  i  el  naturalisme,

hav ia  cercat  nov es  orientacions  per  a  la  sev a  producció

mitjançant una nov el·la que signif ica un punt d’inf lexió en la

sev a trajectòria.  Trigà uns quants any s a publicar Pilar Prim

(1906),  la sev a última nov el·la,  inf luenciada per la nov el·la

psicològica  de  Paul  Bourget  i  el  simbolisme  que  estav en

posant  en  solf a  els  autors  modernistes.  Per  a  la  crítica

coetània  aquesta  nov el·la  semblav a  inaugurar  una  nov a

etapa en la producció d’Oller. La desconsideració de la sev a

obra  per  part  de  la  nov a  f ornada  de  noucentistes  que

dominav a  el  panorama cultural  català,  es  f onamentà,  per

una banda,  en el decantament  de la nov el·la com a gènere

en el nou programa cultural;  i,  per l’altra,  en el bandejament

d’una  producció  narrativ a  que,  com  la  d’Oller,  participav a

d’un  model  de  llengua  dif erent  al  que  s’estav a  adoptant.

Malgrat  les exigències que Oller s’hav ia autoimposat  per tal

de  f er-se  acceleradament  amb un  llenguatge  narratiu  f ins

aleshores  inexistent.  Aquests  f ets,  però,  irremeiablement

acabaren per decidir el nostre autor de no escriure cap més

nov el·la.

Una tercera etapa, que aniria del 1907 f ins al 1930, comprèn

els  període en què Oller centra el seu interès  en el gènere

teatral. A més d’aplegar la sev a producció narrativ a esparsa

en els  dos  v olums Rurals  i urbanes  (1916) i Al llapis  i a la

ploma (1918), Oller redacta les sev es memòries. En el recull

Teatre  d’aficionats:  comedias  i  monolechs  (1900)  hi  hav ia

inclòs  div ersos  monòlegs  propis,  traduccions  d’autors

menors,  publicades  anteriorment,  a més  d’una comèdia de

Turguénev ;  i  una  paròdia  de  La  intrusa  de  Maurice

Maeterlinck de f actura pròpia, que hav ia estat estrenada uns

any s  abans.  En els  any s  v uitanta  del  segle  XIX ja  hav ia

traduït  relats  de D’Amicis,  Daudet,  Gozlan,  Sav ine i  Zola,

tots ells v inculats amb més o meny s intensitat  al realisme.

Seguint  el  seu  eclecticisme,  hav ia  traduït  també  una

nov el·la menor de Benjamin Barbé,  pseudònim  d’Alexandre

Dumas, f ill. Del rus, per la v ia del f rancès hav ia traduït una

comèdia i un recull de prosa poètica de Turguénev  i peces

narrativ es  de  Tolstoi.  Ara,  però,  amb  els  antecedents

esmentats,  la  continuïtat  amb  les  tasques  de  traducció

v enien  a  compensar  les  sev es  f rustracions  com  a

nov el·lista en un context  gens  procliu a la sev a producció

narrativ a.  Fins  al  1913  continuav a  amb  una  dècada  de

dedicació  a  la  traducció  de  textos  teatrals  amb  l’objectiu

d’incorporar obres univ ersals al teatre català, coincidint amb

l’af any  d’obertura  cap  a  Europa  que,  des  de  tombant  de

segle,  hav ien endegat  els  modernistes.  Si bé la trajectòria

d’Oller  com  a  traductor  és  f orça  eclèctica  quant  a  la  tria

d’autors,  en el cas  del teatre es  pot  establir una tendència

més homogènia, v ehiculada pels interessos de l’autor cap a

la  tradició  realista  europea.  Tradueix,  així,  set  textos  de

teatre italià: tres drames burgesos de Giuseppe Giacosa, un

melodrama de Girolamo Rov etta i  tres  comèdies  de Carlo

Goldoni. A partir del 1911 i f ins al 1913, Oller lliura a l’escena

nov es traduccions de la literatura russa. Tradueix Ostrov ski i

nov ament  obres  de  Turguénev  i  Tolstoi.  Posteriorment,  el

1926,  publicà  una  obra  teatral  pròpia  titulada  Renyines

d’enamorats.

Entre els any s 1913 i 1918 Oller redactà les sev es Memòries

literàries.  Història dels  meus  llibres,  amb uns  af egitons  que

introduí  posteriorment,  un  imprescindible  treball  que

documenta aspectes relacionats amb la trajectòria de l’autor

i  la  sev a  producció  literària  contextualitzada.  En  un  altre

sentit,  les  sev es memòries poden ser considerades com la

justif icació  personal  d’un  escriptor,  f onamentada  en  la



signif icació històrica de la sev a obra, que malda per eradicar

la  idea  de  f racàs  que  hagi  pogut  comportar  el  seu

arraconament  en  el  panorama  literari  dominat  pels

noucentistes.  Es  publicaren  pòstumament,  el  1960,  a

instàncies  del f ill de l’autor,  f eta excepció de l’últim capítol

que v a ser editat el 2001 amb el títol de Memòries teatrals.

 


