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RELATS LLUÍS LLORT

Escrit des de la foscor
s força inevitable rebre influències de
l’entorn i que aquestes marquin l’estat
d’ànim. Quan això li passa a un escrip-

tor no és estrany que es deixi arrossegar per
tot plegat i que ho transmeti al text. Desco-
nec si Rodolfo del Hoyo (Barcelona, 1953,
tot i que sempre ha viscut a Santa Coloma
de Gramenet i exerceix amb orgull com a
tal) estava passant una mala època quan va
redactar els contes de Llegir al metro o sim-
plement és una impostura creativa ben
mantinguda, però el cas és que tots tenen
una pàtina fosca, en alguns casos morbosa,
fins i tot apocalíptica, i per altra banda són
imaginatius, amb capes d’un humor i liris-
me d’estranyes tonalitats. Com barrejar Poe,
Calders, Buzzati i Kafka en un sol text.

É Un dels contes sí que és autobiogràfic,
Milking. A través de la detecció a la madure-
sa d’un problema cardiovascular, l’autor dó-
na resposta a una estranya reacció, atribuïda
fins aleshores a la psicologia, de quan era at-
leta i estava a punt per entrar a l’elit. La his-
tòria és real, però la perfecta i llarga el·lipsi
ens fa pensar que només és ficció.

Rodolfo del Hoyo en ofereix altres histò-
ries, tretze en total (ui, si ho sabés uns dels
personatges!) en molts casos interrelaciona-
des, que sí que semblen (i espero que ho si-
guin) ficció pura o en tot cas inspirades en
anècdotes d’aquí i d’allà, com ara maníacs
obsessius que acaben mutilats per les rodes
d’un metro; noies que llegeixen al metro
poemes de Màrius Sampere; metgesses amb

remordiments; amics que beuen gintònic en
una sala forense i assisteixen a fenòmens pa-
ranormals carregats de simbolisme, com
també el tenen un home que busca refugi en
una casa del bosc i un capellà que vol salvar
un món que sucumbeix a l’autodestrucció...

En altres narracions apareixen personat-
ges amb dubtes poc o molt existencials. I
més accidents i més malalts i més hospitals i
més angoixa i foscor. Tanca el recull un con-
te més llarg, un comiat agònic en què un ho-
me empresonat injustament escriu una dar-
rera carta al seu fill. La majoria d’aquests
contes inquietants estan escrits en una pri-
mera persona colpidora, una veu que ens in-
crepa des de la foscor. Escolteu-la i llegiu-la,
al metro o allà on més us abelleixi. ❋
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al agrair a Cossetània
l’esforç de publicar
l’obra de Narcís

Oller en una col·lecció espe-
cífica per tal de posar a l’abast
del públic les obres de l’ano-
menat creador, pare o pa-
triarca de la novel·la catalana
moderna, segons una crítica i
una comentarística acadèmi-
ca, ja es veu, de tradició ben
religiosa.

De La febre d’or, a banda
del discurs moral de l’ascen-
sió i la caiguda de la cobdícia
que aquella crítica s’encarre-
ga de posar en relleu, en po-
dem extreure la importància
d’assumir i superar la tradi-
ció, si ens hem de mantenir
en l’excurs o comentari con-
textual que aquella crítica
propaga.

Si tinguéssim un cànon li-
terari decent –aquells rails
tan útils per guiar l’ambició
forassenyada dels medio-
cres– La febre d’or hi hauria
de figurar, si més no per ense-
nyar-nos que els antecedents
i la contemporaneïtat solen
fusionar-se en una obra fruc-
tífera. Antecedents i contemporanis de la
pròpia tradició literària hi són, abastament,
en l’ambició literària de l’honest i escarrassat
Oller, com pot llegir-se en les seves Memòries
literàries, que confiem veure en la mateixa
col·lecció.

És ben coneguda l’obsessió per relacionar
l’escriptor de Valls amb el naturalisme de
Zola i la pressa que el català va donar a la re-
dacció de la seva novel·la per evitar de coinci-
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Canvis de moviment
Narcís Oller (Valls, 1846 - Barcelona, 1930)
va ser un escriptor amb formació com a
advocat que va començar cultivant els
moviments intel·lectuals del realisme i el
naturalisme i va acabar en el modernisme.

Del cànon: ‘La febre d’or’
NOVEL·LA XAVIER COROMINA

dir amb la publicació de
L’argent del francès. No
n’és tant, però, la relació de
La febre d’or amb els autors
i les obres que li eren con-
temporànies i participaven
de la mateixa intel·ligència.
Com a membre dels Jocs
Florals havia de tenir notí-
cia de Los milions del fari-
naire, de Lluís B. Nadal, que
va aparèixer a la revista
d’aquells Jocs només dos
anys abans del primer vo-
lum de la seva novel·la: s’hi
assembla tant, i amb un ca-
pítol, La caiguda, que fa
pensar tant amb el de L’es-
timbada de La febre d’or
que es fa estrany no trobar-
ne cap referència a l’estudi
introductori d’aquesta edi-
ció, manllevat d’un treball
acadèmic més indicat per
altres esgrimes.
    La “talla i tendències mo-
dernes” d’Oller, que ja va
posar en relleu el crític Jo-
sep Yxart en aparèixer la
novel·la fa 120 anys, hau-
rien d’esperonar els editors
comercials a vèncer, en el

seu esforç, la tendència a confiar la presenta-
ció dels nostres clàssics a una escola filològica
excessivament circumscrita a les aules uni-
versitàries. L’atreviment evitaria les incohe-
rències que es detecten en comparar aquesta
edició amb la primera i, segurament, adopta-
ria aquelles solucions lingüístiques que fa
que llegim com a més properes les traduc-
cions dels clàssics europeus de l’època que no
pas l’encarcarament dels nostres. ❋
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