
La “Biblioteca Narcís Oller”, que posarà a l’abast del lector d’avui tota la producció 
de l’escriptor, acaba de publicar una biografia gràfica que reporta l’impacte social i 
cultural que va assolir en vida l’autor de Pilar Prim, a banda de recollir els episodis 
biogràfics més importants de la seva vida, tant la privada com la pública. El volum 
és presentat amb el títol Àlbum Narcís Oller i apareix quan la col·lecció de Cossetà-
nia, dirigida pel filòleg Josep M. Domingo, ha publicat els cinc primers títols, Croquis 
del natural, Vilaniu, La bogeria, Rurals i urbanes i La Papallona.

L’Àlbum Narcís Oller, diu el responsable de l’edició, Roger Roig, és fruit de més de 
dos anys de tasca continuada, des de la recerca documental arreu de Catalunya, feta 
per localitzar tot el material gràfic disponible relacionat amb Oller, fins a la selecció 
dels textos que acompanyen les imatges i que permeten de treure l’entrellat de ca-
dascuna de les il·lustracions que formen part del recull. És una iconografia inèdita i 
desconeguda, la major part.

Dues reproduccions donen 
compte de la popularitat, el res-
pecte i el prestigi assolits per 
l’escriptor, les corresponents a les 
portades de La Veu de Catalunya 
i La Vanguardia, aparegudes amb 
motiu de la seva mort, els dies 
28 i 29 de juliol del 1930, respec-
tivament. En tots dos casos, les 
portades van ser dedicades, sen-
ceres, a l’escriptor desaparegut.

La veu d’Oller mateix apareix 
recollida al volum, a través de 
fragments de les seves Memòries 
literàries o de més textos. Les ex-
plicacions de l’autor tenen un con-
trapunt en les cites d’uns altres 
personatges que hi són plena-
ment relacionats, bé perquè van 
mantenir un contacte personal, bé 
perquè l’han estudiat com a crí-
tics, o totes dues coses alhora. El 
contrast entre els contemporanis i 
els que han estudiat la seva obra 
després de la seva mort permet 
de veure els canvis de punt de 
vista sobre el pare de la novel·la 
catalana, i recordar que, malgrat que al final de la vida es va sentir arraconat –per 
culpa del sectarisme noucentista–, la seva recepció crítica pòstuma ha estat de 
luxe, amb estudiosos tan acreditats com Enric Cassany i Alan Yates.

Els documents reproduïts gràficament són variats: imatges personals, paperassa 
de tota mena generada per Oller; fulls manuscrits de les seves obres; portades de 
les diverses edicions; crítiques i notes de premsa, etcètera. Tot plegat constitueix, 
pensa Roger Roig, un ampli mosaic calidoscòpic que permet d’acostar-se a una 
figura cabdal de les lletres catalanes i entendre una mica més les seves circums-
tàncies personals i artístiques.

L’Àlbum Narcís Olller es podia haver dit “Àlbum sobre Narcís Oller i la seva època”, 
perquè molts dels capítols i documents són fragments de la història del país, com el 
capítol dedicat a les polèmiques sobre l’ús del català o els documents que recorden  
la rellevància que van tenir els jocs florals.

 Lluís Bonada 
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L’‘Àlbum Narcís Oller’ reporta l’impacte cultural i 
social que l’autor de ‘Pilar Prim’ va causar en vida

Narcís Oller a 21 anys, quan es va llicenciar en dret, 
a Barcelona.
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Centralisme barceloní
El Diccionari de la literatura catalana 
diu que Joaquim Amat-Piniella es mor 
a Barcelona. Es va morir a l’Hospitalet 
de Llobregat.
   
Modernització arraconada
Quan l’any 1927 Josep Pijoan publica-
va El meu don Joan Maragall escrivia 
la paraula racó amb una e, recó, com 
també feia Pompeu Fabra, però el mot 
finalment va quedar fixat amb a, racó. 
Selecta ja va regularitzar-ne l’ortografia 
quan va reeditar el text de Pijoan l’any 
1963. Ara, Quaderns Crema, tot i pro-
metre que ha modernitzat l’ortografia 
d’El meu don Joan Maragall, hi manté 
l’arcaica forma recó, sempre.

El 37 la Model ja és franquista
Orientades per Josep M. Figueres, pro-
fessor de periodisme i de ciències de 
la comunicació de la UAB, les autores 
del llibre Cartes de condemnats a mort 
pel franquisme (Alba Díaz i Helena 
Ledesma) es fan un embolic de dates 
quan parlen del manresà Joan Vilaseca 
Vilatimó, jutjat pels franquistes el 15 
de juliol del 1939 i afusellat el 28 d’oc-
tubre del mateix any, i gràcies a aquest 
embolic conclouen que va passar dos 
anys a la Model abans de ser afusellat. 
De final del 38 reculen per error a final 
del 37 quan haurien de parlar de mitjan 
39, i d’aquesta manera afirmen que, 
després de passar uns dies a la presó 
de Manresa, “va ser portat a la Model 
de Barcelona, on va estar tancat dos 
anys”. Creuen possible, doncs, que una 
persona afusellada a Barcelona pels 
franquistes el 39 ja havia estat empre-
sonada pels mateixos franquistes dos 
anys abans, a la republicana Model 
de Barcelona! El llibre compta amb el 
suport del Centre d’Història Contempo-
rània de Catalunya.

Mirada esbiaixada
El DIEC2 ignora que podem –o ens po-
den– fulminar amb la mirada. Ho saben 
l’Enciclopèdia, el GD62 i el PD.
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