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El narrador i dramaturg modernista Narcís Oller

Confidències teatrals
de Narcís Oller
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Narcís Oller, Memòries
teatrals. A cura d’Enric
Gallén. La Magrana.

Barcelona, 2001.

L
es Memòries de mon pas
pel teatre català de Nar-
cís Oller havien de
formar part del capítol
XVI de les seves Memò-

ries literàries. Història dels meus lli-
bres, una obra pòstuma editada
el 1962. L’original d’aquest ca-
pítol acabà per ser desestimat
del volum memorialístic de
l’autor de Pilar Prim i, durant
massa temps, romangué ador-
mit entre els sediments de pols
dels arxius. Després de dedi-
car-hi diversos estudis, Enric
Gallén l’ha exhumat sota el tí-
tol genèric de Memòries teatrals.
Es tracta d’una edició fidel al
manuscrit original, datat el
1916, que va acompanyat d’un
estudi introductori i d’un an-
nex documental molt interes-
sants. Tot plegat constitueix un
material valuós i indispensable
per a l’estudi del teatre català
de la primera dècada del XX.

Les Memòries teatrals fixen la
contribució d’Oller al teatre ca-
talà com a traductor de peces
dramàtiques d’autors estran-
gers (sobretot italians, france-
sos i russos). La seva posició ex-

cepcional li va permetre d’ob-
servar, amb tota la parcialitat
del món, l’evolució de l’escena
catalana en un període decisiu
(1905-1913). La progressiva tra-
ducció al català de les obres es-
collides ordena l’itinerari de les
seves confidències teatrals
–adreçades a Víctor Català i es-
crites arran mateix dels fets–.
Bàsicament, els comentaris
d’Oller giren entorn de les pe-
ces següents: Com les fulles i Tris-
tos amors, de G. Giacosa; Papà
ministre, de G. Rovetta; La senyora
X, d’A. Bisson; La gropada, d’A.
Ostrovski, i El pa d’altri, de Tur-
guenev. Oller exposa els im-
pulsos –literaris o lucratius–
que el dugueren a triar les
obres que volia incorporar a la
dramatúrgia catalana. I també
anota les dificultats, motivades
per la gestió dels drets d’auto-
ria, que hagué de vèncer per
poder-les traduir i editar. Però
encara va molt més enllà: les
seves observacions abracen els
moments en què és testimoni
presencial del treball de les
companyies per escenificar els
textos traduïts. Les perspicaces
valoracions que hi consigna
són molt crítiques amb el con-
junt del sistema teatral català.
Aporten unes dades precioses,
de primera mà, no sols per
comprendre quin era el procés
de producció de les obres, sinó
també per conèixer les misèri-
es, mesquineses i rivalitats de

l’escena d’aleshores (n’és una
mostra l’episodi de la gènesi i
constitució del Sindicat d’Au-
tors Dramàtics Catalans, el
1912). El geni encès d’Oller s’e-
nutja pels tràmits editorials de
les traduccions, per les lectures
tergiversades –o les “versions
retallades”– que s’empescaven
els directors d’escena i pels en-
trebancs i les carències en l’es-
cenificació dels textos. Oller hi
patia de valent. Així, entre d’al-
tres anècdotes divertides, n’hi
ha una que és reveladora de la
influència de la moral en les
condicions de representació.

EL PETÓ A LA BOCA
L’any 1907, quan la companyia
del Teatre Romea estava a punt
d’assajar Tristos amors, Ermengol
Goula, el director, es negà ro-
donament al petó a la boca en-
tre els dos amants amb què
s’iniciava la peça, perquè ho
considerava una porqueria i un
escàndol. Oller defensà amb
fermesa el cop genial que
aquell suposava per a l’arren-
cada del drama i, alhora, la ne-
cessitat de no adulterar la in-
tenció de l’autor. Tot i que la
jove Margarida Xirgu li féu
costat, el director no s’avingué
a raons i proposà una altra so-
lució: els actors es limitarien a
fer-se un petó al front.

Quan veia les condicions de-
ficients amb què treballaven les
companyies, Oller s’enrabiava

tant que fins estava disposat a
retirar les obres. Però, a la fi, es
revestia de paciència, tal com li
recomanava Guimerà, i accep-
tava a repèl les concessions.
Preferia, fet i fet, que els textos
es representessin. La seva con-
clusió és, amb tot, categòrica: el
panorama del teatre català era
tan deficitari que difícilment
podia assolir el nivell de per-
fecció de les escenes més avan-
çades. D’aquest balanç crític, en
resulta molt befat Adrià Gual, a

qui retreu les seves aventures
modernistes, però també els
nous autors que imitaven els
nòrdics i s’afirmaven negant
tot el precedent. Com a escrip-
tor format en l’estètica vuit-
centista i arraconat pel Nou-
centisme triomfant, Oller es
rebel·la contra les formes dra-
màtiques atiades pels moder-
nistes i, en canvi, aposta per
renovar els repertoris amb el
teatre realista manllevat de les
dramatúrgies estrangeres.
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H
e dit en una altra
ocasió que el pano-
rama de la narrati-
va catalana actual
era –i ho continua

sent– força controvertit. Vull
afegir, a això, que el mercat
editorial s’introdueix sense
complexos i amb frenesí dins
la societat de consum recla-
mant –amb justícia, per què
no?– la part que li toca. Des-
prés de la consolidació de Pa-
gès editors de Lleida amb la
seva col·lecció de narrativa Lo
marraco, i de l’aparició afortu-
nada d’Angle editorial de
Manresa, entre altres iniciati-
ves, s’afegeixen al mercat edi-
torial català S.C. Edicions de
Solsona i Marfil Edicions d’Al-
coi amb diverses propostes.

La primera és la col·lecció
Capitell de S.C. Edicions, que
compta amb un projecte gràfic
excel·lent i amb cinc volums ja
a les llibreries. Paradisos o mirat-
ges és la primera novel·la de
Xavier Boada (Sant Vicenç de
Sarrià, 1949) cardiòleg de pro-
fessió que s’endinsa en el món
de la narrativa amb una novel-
la històrica que biografia (amb
tocs de ficció que Boada justifi-
ca en el pròleg) la vida d’un
eminent metge del segle XVIII
de nom Félix Andry, autor del
Manual de diagnòstic de les malal-
ties del cor, precedit per recer-
ques clíniques per servir a l’es-
tudi d’aquestes afeccions pu-
blicat el 1843. La novel·la és, en
el seu conjunt, una intel·ligent
paràbola del sentit que tingué
el segle XVIII –el Segle de les
Llums– per a l’evolució del
progrés de la humanitat, i es-
tableix una metàfora entre el
miratge que produeix el pro-
grés (la il·lusió, la utopia) i el
paradís que hauria d’haver es-
devingut. Tot això en el context
de la França bonapartista i re-

publicana, ben paradigmàtica
en aquest sentit.

La segona proposta és la col-
lecció Autors d’Ara de Marfil
edicions. Amb un projecte grà-
fic també destacat i de gran
impacte, la col·lecció compta ja
amb una desena de títols al
mercat. Bienve Moya (Vilanova i
la Geltrú, 1944) ha estat un
home de teatre destacat. Du-
rant la dècada dels 70 participà
amb Els Joglars en la seva gira
per Europa i posteriorment ha
estat director del Teatre Princi-
pal de Vilanova i la Geltrú i ge-
rent de la Xarxa de Teatres Pú-
blics de Catalunya. Pel que fa a
la literatura, ha conreat l’as-
saig, la narrativa infantil i ju-
venil i el teatre. Il·legals, la seva
primera novel·la per al gran
públic, tracta del tema de la
immigració des del punt de
vista de l’immigrat. Hamid i
Alí, els protagonistes d’aquesta
extensa novel·la, aconsegueixen
fugir dels seus països i fer rea-
litat el seu somni: volar cap a
un futur millor. El seu idealis-
me, les seves expectatives, la

utopia que han creat d’ells ma-
teixos i del seu futur, són vio-
lentament truncats per una re-
alitat que no els accepta. Aquí
és on Moya planteja una sèrie
de dilemes socials i morals que
el lector ha d’anar plantejant
paral·lelament a l’avançament
de la novel·la.

Finalment, Tarda de tapes, el
llibre de l’Àfrica Ragel que
també edita S.C. Edicions, en-
cara que sense una proposta
gràfica tan generosa com era el
cas del llibre de Boada. Aquesta
és la tercera publicació de Ra-
gel, que potser és coneguda
pels lectors per haver participat
al volum antològic de Proa
21x21, contes de Barcelona. Tarda de
tapes és un llibre d’estampes
molt curtes (dues o tres pàgi-
nes, a tot estirar quatre) que
recorda molt l’estil d’alguns
noucentistes, pel to espontani i
quotidià del narrador. Per
exemple, a Orella fregida: “La se-
nyora s’allunya. El groc va des-
apareixent del bar. Tot torna a
la seva normalitat. En la llu-
nyania em sembla distingir

quelcom que em sobresalta: li
falta un tros d’orella”. A mi em
fa pensar en els contes de La
creació d’Eva de Josep Carner, i
penso amb tendresa en aquella
bella senyora que viatjava en
tren i que, en aixecar-se, hom
s’adonava que era coixa. Més
enllà d’això, les tapes són una
excusa que serveix a la narra-
dora d’aquestes estampes per
retratar la quotidianitat huma-
na, sense donar-hi mai un punt
de vista subjectiu, o emetre cap
judici de valor. La realitat s’es-
muny al nostre davant, i amb
ella, la mediocritat humana, les
rareses i els desitjos i esperan-
ces més amagats de cadascú. Al
llibre trobem moments de sor-
presa (a Cigales a la planxa una
dona li recomana a la seva
amiga que li talli la cigala al seu
home) i d’erotisme (com a Esca-
livada). A Chulas de peix apareix
el nom de l’escriptora Lucía Et-
xebarría, i si giro la solapa i veig
la fotografia de Ragel, em fa
pensar que entre les dues es-
criptores hi ha d’haver punts
en comú.

Aquestes són algunes de les
novetats que les noves editori-
als del país presenten i que
hauran d’acabar competint da-
munt de les taules de les lli-
breries amb els altres llibres en
el complex món del llibre en
català.


