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Novel·la i fotografia 

Els llibres de Narcís Oller duen, habitual-
ment, a la portada interior, un gravat que 

l’identifica com a escriptor. Al centre no hi 
ha una lira sinó una màquina de fotografiar. 
Aquesta és la seva poètica. En un manuscrit 
seu que conservo s’hi llegeix: “La poesia es fa 
amb els ulls clucs perquè neix del cor. Per fer la 
novel·la cal tenir-los ben oberts”. L’afirmació és 
discreta, però inequívoca de la seva opció pel 
realisme. A les seves memòri-
es ho poleix una mica i escriu: 
“l’observació destria, enfoca, 
encaixa; la imaginació dibuixa 
i agrupa; el sentiment, vivifica 
i colora”. És a dir, vol una foto-
grafia, una mica retocada per 
la literatura però, en el fons, 
l’objectiu persisteix: vol fer una 
fotografia veraç de la societat 
catalana contemporània. Per 
això valia la pena que algun es-
pecialista en aquella època ens 
verifiqués si la fotografia estava 
ben enquadrada i ben enfoca-
da. I sembla que sí. 

Com a bon positivista, Oller 
considerava l’economia un 
factor determinant de la histò-
ria i, per això, les referències al 
context econòmic són, en les 
novel·les, constants. Oller te-
nia una certa formació en aquestes qüestions 
i un instint molt afinat per veure el substrat 
econòmic que corria sota les aigües braves 
de la vida social. Jordi Maluquer era la per-
sona adequada per estudiar-ho: és catedrà-
tic d’història i institucions econòmiques de la 
UAB i bon coneixedor −i admirador− de l’obra 
d’Oller sobre la qual ha publicat alguns arti-
cles. El material de la recerca, doncs, i l’inves-
tigador sintonitzaven. I ha estat productiu.    

El treball inclou una biografia de Narcís 
Oller −molt erudita i un punt hagiogràfica− i 
una anàlisi del conjunt de la seva obra a la re-
cerca de dues coses: de l’anàlisi que feia Oller 
de l’economia del país i de la funció que as-
signava a les finances en els personatges de 

les seves novel·les. El resultat és evident: Oller 
sabia de què parlava i entenia perfectament el 
paper de l’economia en la vida de la gent. 

Maluquer agrupa en quatre qüestions bà-
siques −gran encert− las seva anàlisi: el paper 
de les institucions −públiques i privades− en 
el clima social que determinava l’economia; 
la formació del mercat de treball amb la gran 
Barcelona i l’àrea metropolitana en l’horitzó; els 

mercats de capitals i l’especula-
ció borsària, especialment en La 
febre d’or; i la influència de la in-
novació tecnològica −Catalunya 
hi treia bona nota− en la indús-
tria. Maluquer ho sintetitza així: 
“Allà on l’obra literària d’Oller 
arriba al punt més remarca-
ble, des de la consideració de 
la ciència econòmica, és quan 
s’ocupa dels temes relatius a la 
innovació tecnològica i a la glo-
balització −‘l’intercanvi univer-
sal’, escriu amb admirable anti-
cipació− d’una manera que pot 
considerar-se com a francament 
avançada als coneixements del 
seu temps”.  Aquests quatre as-
pectes converteixen l’enorme 
volum de dades de Jordi Malu-
quer, en un relat clar i revelador. 

Aquesta, com és prou evi-
dent, no és una anàlisi literària, però Ma-
luquer pot identificar, des de la seva pers-
pectiva, alguns errors dels especialistes en 
literatura: atribuir-li una intenció moralitza-
dora perfectament impròpia per a qui, com 
a bon realista, tractava, només, de constatar 
fenòmens i la qualificació de conservador a 
qui era partidari del “liberalisme progressista 
radical”. També Maluquer, em sembla, fa una 
anàlisi massa negativa del context cultural 
d’Oller per emfatitzar, potser, la vàlua de l’es-
criptor. Les dues perspectives són necessàri-
es i la de Maluquer, per tant, oportuna. Entre 
d’altres coses perquè produeix unes enormes 
ganes de llegir, com a mínim, La febre d’or, 
una de les seves millors novel·les.
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