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La GaLeria

La bogeria travessa de principi a fi la tradició narrativa 
catalana, conclou un estudi innovador

La bogeria és un fenomen associat a 
la progressiva industrialització del 

segle XIX que travessa de principi a fi la 
tradició narrativa catalana. És la conclu-
sió d’un estudi acadèmic de pes −unes 
500 pàgines−, elaborat per Maria Dasca, 
doctora en filologia per la Universitat de 
Barcelona, i que apareix editat per les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
amb el títol Entenebrats. Literatura cata-
lana i bogeria. Josep Murgades indica en 
el pròleg que som davant d’una aporta-
ció innovadora entre les disciplines sus-
ceptibles de facilitar la comprensió de la 
nostra literatura i difondre el seu conei-
xement. 

La bogeria, constata l’estudiosa, es 
construeix en l’àmbit literari català a tra-
vés de l’estètica realista representada per 
Narcís Oller, bàsicament amb La boge-
ria (1899) però que ben aviat s’intensi-
fica, per una banda, amb el simbolisme 
de La punyalada (1903) de Vayreda −la 
creació d’un imaginari problemàtic sos-
tingut per la sospita− i, per l’altra, amb 
l’auge de la iconografia del mal de la lite-
ratura modernista, ja sigui de base deca-
dentista (Bertrana, Ruyra, Palol), ja sigui 
segons el conflicte individu-societat, re-

vulsiu que sotraga la consciència de l’es-
criptor (Puig i Ferreter, Víctor Català).

En aquests inicis del segle XX la bo-
geria es vincula alhora amb la noció de 
geni, com fan Diego Ruiz i Pompeu Ge-
ner, un model creat a partir de les teories 
de Nietzsche, bàsicament. Mereixedor 

d’un extens apartat, el cas Verdaguer, i la 
seva influència en Oller i Pérez Galdós i 
Rusiñol, hi proporciona, diu l’estudiosa, 
un catalitzador ideològic, perquè afecta 
la concepció del quefer poètic i l’estatus 
de l’escriptor. Per a Maria Dasca, el poeta 
és una de les figures clau pel que fa a la 
projecció social de la bogeria.

Després del desert noucentista, el 
trastorn psicològic torna amb força a 
partir del 1923 per retratar conflictes 
morals. Ho fa a través de dues grans líni-
es: el conflicte del jo i el vincle amb l’es-
pai social. En la primera, es fa palesa la 
influència de la novel·la russa, com mos-
tren Puig i Ferreter, Juan Arbó, Maseras, 
Llor i Esclasans.

I als trenta, la vitalitat de la prosa obli-
ga els autors a explorar la bogeria des 
d’òptiques ben diverses. Com la dels 
avantguardistes, influïts molts d’ells per 
la psicoanàlisi: Sindreu, Jordana, Foix i 
Trabal, capítol que l’autora estén fins al 
Pere Calders de Gaeli o l’home Déu.

Enmig d’aquest magma divers de sen-
tits, la bogeria permet crear, diu Maria 
Dasca, un espai apte per expressar una 
realitat convulsa, integrada per elements 
contradictors i incomprensibles.

Narcís Oller obre la relació de la narrativa catalana amb el 
trastorn mental, amb la novel·la La bogeria.

■  Infecció sexual?
Shakespeare (Venus i Adonis) diu 
que tots els mals volen la mort de 
la naturalesa perquè han fet Ado-
nis tan bell, i entre aquests mals, a 
més de les febres ardents, la pesta 
que emmetzina la vida i la follia, 
hi ha “la malaltia que fereix el moll 
de l’ós i que podreix la sang escal-
fant-la” (“The marrow-eating sick-
ness, whose attaint disorder bre-
eds by hating of the blood”). Però, 

segons Salvador Oliva, aquesta 
malaltia no afecta pas la sang, “in-
fecta i escalfa el desig sexual”. El 
traductor i el corrector (Fundació 
Pere Coromines) pensen potser 
que Shakespeare parlava d’una 
malaltia venèria?

■  Sense el subtítol
El llibre de Felip Solà i Cañiza-
res El moviment revolucionari a 
Catalunya, publicat el 1931, ex-

hibia el subtítol, tant a la coberta 
com a la portada, “Contribució a 
la història de l’adveniment de la 
República”. El subtítol desapareix 
en la reedició del llibre, feta per 
l’Editorial Base.

■  Lliçons negligides
El Diccionari de la literatura cata-
lana diu que Josep Maria Casasús 
(Barcelona, 1944) és autor d’una 
tesi doctoral sobre el periodis-

me de Josep Pla, però deixa d’es-
mentar el llibre que va publicar el 
1986 a partir de la tesi, Lliçons de 
periodisme en Josep Pla: la moder-
nització dels gèneres periodístics a 
Catalunya.

■  Cacera restringida 
El DIEC2 manté que una llacera 
és el llaç, parany, utilitzat per ca-
çar conills. També s’usa per caçar 
ocells. 

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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