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ta seva. Tanmateix, per poc atents que es-
tiguem, no triguem a adonar-nos que una
tal asseveració té molt més de justificació
–per no dir, d’excusa– que no pas de reali-
tat. I ens n’adonarem, principalment, per
la seva reiterada, sospitosa, insistència en
la seva modèstia: “la premsa diària [...] to-
ta ella tractà món [primer] llibre amb es-
pecial benvolença”; “els immerescuts ho-
menatges que [...] se’m tributaren”; “jo, el
menys intel·ligent i il·lustrat, el de menor
empenta, el més insignificant”.

I comprovarem que tant la (presumpta)
modèstia com les cartes són una argúcia
literària que ha creat per presentar-nos,
d’una manera indirecta, una imatge d’ell
mateix que no podria ésser més falaguera
ni més favorable.

La qual cosa s’entén prou bé, si més no
en part, si tenim en compte que en els anys
en què redacta les seves memòries –entre
1911 i 1916, tot i que hi inclou alguna mo-
dificació en anys posteriors– romania en
el més trist dels ostracismes, pràcticament
oblidat, que “és una mena de nàufrag”. I,
convençut fins el moll de l’os de la seva
pròpia vàlua literària, “Oller vol, sobretot,
testificar a favor de la seva obra”; fer-ne
una defensa a ultrança que li asseguri el
lloc d’honor que –ben justificadament–
creu que li correspon dins de les lletres ca-
talanes.

I per aconseguir-ho, per garantir que la
seva petja literària no quedi esborrada,
s’empara en les presumptes cartes a l’auto-
ra de Solitud, l’amistat amb la qual li ofe-

reix la possibilitat de parlar, “en aquestes
planes confidencials”, del que, en qualse-
vol altra circumstància, estaria obligat a
mantenir en la intimitat: “És clar que tot
això són misèries que bé podria callar-me-
les i que, d’anar destinades al públic les
presents memòries, fins me les callaria per
eludir les malicioses interpretacions que al-
gú pogués donar a ma inofensiva intenció;
però aquí som en família” (el subratllat és
meu).

Adreçar-se a l’escriptora de l’Escala li
permet, per damunt de tot, escriure sense
limitacions ni privacions de cap mena, el
seu testament literari; llegar als seus com-
patriotes dels anys a venir la imatge, literà-
ria i personal, que voldria que restés d’ell.
Una imatge, cal dir-ho, d’una integritat i
d’una exemplaritat astoradora; fonamen-
tades en la transcripció de tot un seguit de
cartes i documents escrits per altres que
brinden una quasi unànime visió positiva
de la seva vida i de la seva obra.

Raó darrera que explica perfectament
bé que l’apartat de notes que acompanya el
volum sigui “elefantíac”: tot allò que no
pot dir d’ell mateix, les lloances que creu
merèixer però que no seria correcte que
s’adjudiqués les encomana als testimonis
escrits d’altres que, no pas per casualitat,
consideren els seus llibres com algunes de
les mostres literàries de tots els temps.

En un país normalment equilibrat, on
la cultura tingués el pes i la rellevància que
li correspondria, on cada autor ocupés el
lloc que li pertocava, això fóra un demèrit,
ja que Narcís Oller hauria comptat amb
defensors de primer ordre, que haurien fet
innecessari i ridícul aquest seu autoelogi;
en el nostre, per desgràcia, si no ho hagués
fet ell, no ho hauria fet ningú. I, potser,
com a conseqüència, hauria quedat cada
dia més postergat.

És per això que, oblidant-nos per un

instant de qui en fou l’autor –i deixant, ex-
pressament, el debat de si l’apartat de notes
s’hauria o no d’incloure en el cos del vo-
lum–, cal assenyalar l’absoluta oportunitat
i necessitat d’aquest magnífic volum. Com
bé remarca amb certesa Enric Cassany al
pròleg, és “un document de primer ordre
per entendre el narrador més ambiciós i
de més projecció del XIX català”.

Fins a un tal extrem que Memòries. His-
tòria de mos llibres i relacions literàries està
destinada a convertir-se en el camp base
per a qualsevol intent posterior d’abastar
el cim de l’estudi i la coneixença de l’eleva-
díssima creació literària olleriana. Un cim
que, malgrat que tan sols els més ben pre-
parats muntanyencs estan en condicions
d’abastar, seria fantàstic que algun mestre
de la biografia literària –verbigràcia,
l’Agustí Pons– es proposés de conquerir.
Ben segur que hi sortiríem guanyant. ❋
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