
Notes 

L'evolució textual de L'Escanyapobres,*per Víctor Martinez-Gil 

1. Narcís Oller i la qüestió lingüística 

En la literatura catalana, la qüestió lin- 
güística, a causa de l'ampli ventall de pos- 
sibilitats que ofereix un idioma sernpre 
al caire de la disgre ació, ha anat indes- 
triablement unida a 7 es lluites estetiques i 
culturals. N'és un exemple la dissensió de 
Narcís Oller amb el Noucentisrne, la qual 
es va vehicular a través de I'antinormisrne 
actiu. No és en va que la pau entre Oller i 
la cultura catalana quedés segellada, tot i 
que no pas &una manera absoluta, arnb 
l'edició. encetada el 1928. de les seves Obres 
completes corregides ortograficament i 
lingüísticament per Ernili Guanyavents.' 

Narcís Oller havia aconse uit de supe- B rar relativament bé el trango del Moder- 
nisrne. L'adrniració que alguns modernis- 
tes sentien er Gmile Zola i I'interes estilís- 
tic que va ! espertar en autors corn Rairnon 

* Aquest treball ha estat realitzat en el marc 
del projecte DGICYT núm. PB94-0710. Vaig Ilegir- 
lo com a comunicació al Col.loqui Narcfs Oller (Valls, 
28-30 de novembre de 1996). 

1. Vegeu Aian YATES, Sobre la fortuna dc Nar- 
cis Oller, «Faig», núm. 19 (desembre de 1982), ps. 
72-80. 

Casellas o Víctor Catala, dels quals a rnés a 
més era arnic, el van mantenir en plena ac- 
tualitat.* Oller va publicar dins la «Biblio- 
teca Popular de L'Avenp i, amb obres com 
La bogeria i sobretot Pilar Prim, va mirar 
&adaptar-se, en la mesura de les seves pos- 
sibilitats, als nous ternps. Corn el1 rnateix 
escriu en un fragment molt citat de les 
Membries literaries, el ric vocabulari d'au- 
tors com Víctor Catala, Ruyra o Vayreda li 
feia veure «la pobresa)) del seu.> Tot i les 

2. Per a la primera qüestió, que comporta la 
crítica al naturalisme massa «tou» d'Oller, vegeu 
Jaume BROSSA, Narcfs Oller, «L'Avenp, ZP epoca, IV 
(1892), ps. 353-357, ara dins Jordi CASI'ELIAN~S, 
El modcrnisme. Sekccid dt textos (Barcelona, Empúries, 
1988), ps. 283-284. Tot i les critiques, Brossa deixa 
clar que les obres d'Oller, fet i fet i'únic novel.lista 
homologable aieshores a nivel1 europeu, iisón de les 
poques que mereixen ésser preses en seriov. Sobre les 
relacions estilisti ues d'oller amb els autors conrea- 
dors de la novella i la narrativa simbbliques, ve eu 
Aian YATES, .L'Ercanyapobrm dc Narcfs O[lcr, &ns 
Misccl.lania Aramon i Scrra, i (Barcelona, Curial, 
1979), ps. 622-623. 1 també: Antbnia TAYADEI.IA, 
Narcís Ollcr i cl naturalisme, dins Joaquim MOI.AS 
(dir.), Historia de la literatura cutalana, vol. VII 
(Barcelona, Ariel, 1986), ps. 629-631. 

3. Vegeu Narcís OLLER, Memories literdries. 
Historia drh meus llibres (Barcelona, Aedos, 13íi2), 
ps. 338-339. 
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dificultats a l'hora d'escriure-la, perb, I'ikzr 
Prim demostra que encara es veia amb for- 
ces d'intentar S& novel.lista. 

Com també feia «L'Avens» de la prime- 
ra boca.  Oller tendia a escriure seguint els 
uso: delque es coneix com a cat& acadh- 
mic de tradició moderna, el catala que 
s'identificava emblematicament amb I'úis de 
la -a en la desinencia dels plurals femenins.* 
Dic «tendia a escriurev perque, durant la 
Renaixenca i el Modernisme, els diferents 
rnodels de catala literari apareixien barre- 
jats i estratificats de manera diferent segions 
cada autor. Cal tenir en cornpte, a rnCis a 
més, ue la Renaixenca havia fornit o a.ju- 
dat aIixar un rnunt de solucions lingiiísti- 
ques comunes a tots els escriptors com, per 
exemple, els diversos usos de la «y», la Fire- 
posició «ab», I'hac final després d'oclusiva 

El catala d'Oller, a més a rnés, adoptava tí- 
rnidament alguns dels trets rnorfolb ics del P «catala que ara es parla)). Per exemp e, tro- 
bem la vocal tematica -e i no pas -a en 
I'imperfet de subjuntiu dels verbs de la pri- 
mera conjuga~i6.~ Oller articipava de la 
voluntat de la literatura 8 e la Restauració 
per aconseguir, per dir-ho en paraules de 
Joaquim Molas aplicades a la poesia, un 
llenguatge reproduís *els moviments 
mes lliures e la realitat».6 Per aquest carní, 

4. Vegeu Mila SEGARRA, Histbria de lertogra- 
fia catalana (Barcelona, Empúries, 1985), ps. 218- 
227. -- 

5. Hem de tenir en compte que la llengua gra- 
matical d'Oller evoluciona. En una obreta del 18'78, 
recentment rescatada per Xavier Vall (vegeu La pri- 
mera narracid catalana de Narck Olkr, escrita ambJlstp 
Yxart: nLa Pagcriau, a cura de Xavier Vall, «Els Mar- 
gesn, núm. 51 [desembre de 19941, ps. 63-82), Ol'ler 
em ra fins i tot un tret gramatical de Ballot: escriure 
;im! -b els pretkrits imperfets de I'indicatiu qrian 
Bofarull, el 1864, ja havia atorgat validesa a I'ús tra- 
dicional de la -v, un ús que trobem en Oller niés 
endavant, per exemple en el fragment autbgraf de L Es- 
i~anyapobres publicat a «L'Avens» el 1884. A partir de 
1907, Oller va passar a escriure els plurals en -es aco- 
inodant-se a les idees de Francesc Matheu, que era 
defensor del catala acadkmic de tradició antiga, i va 
tleixar de banda usos que devia considerar masa m- 
t ia ,  com ara I'accentuació de la preposició «al>. 

6. Joa uim M O M ,  La crisi del Romanticis- 
me: lapoes~a, %ins ~ o a ~ u i m  MOLAS (dir.), Histbrin de 
b literatura catalana, vol. Vii, op. cit., p. 462. En uns 
termes semblants, es refereix tambe a Apel.les Mcs- 

ni floralesc ni vulgaritzant, Oller no topa- 
va en absolut amb I'evolució que havia de 
fer el Modernisrne, al contrari: la prepara- 
va i podia ser aprofitat per ella. 

Els problemes van venir arnb la codifi- 
cació lingüística proposada des de &A- 
venp. La cone uda antipatia d'Oller per 
Fabra la tenim f ocumentada en les Memo- 
ries literdries, on explica ue ((havia deixat 9 moix, escorregut i mut e petulant peda- 
gag» uan li havia sortit amb un rebuf pel 
«mer I et d'haver-me-li ueixat bonament 9, que a la revista "L'Avenc [...] introduissin 
cada dia modificacions a I'ortografia cata- 
lana rnés usual sens prou raó ue ho abo- 9 nés, ja que el fer i desfer que al í es notava, 
suprimint avui hh inicials d'allh on I'ende- 
mA les tornaven a posar i permetent-se con- 
sernblants jocs malabars amb altres lletres, 
denotava clarament com estaven d'insegurs 
de tals reformes)).' Pel que fa a a uestes 9 qüestions, Oller es trobava a prop d autors 
com Joan Mara al1 o Víctor Catala, més 
aviat contraris a f a rigidesa codificadora. El 
Modernisrne resentava aquesta fractura 
entre, per una E anda, la creenea en la intuy- 
ció personal i, per I'altra, el desig ra- 
cionalitzador, institucionalitzador. Cal te- 
nir en compte que les formulacions al vol- 

tres, el qual situa com a precedent de ~Maragall, 
Rusifiol i tots els seus amicsn (Ibidem, p. 471). Vegeu 
també Mila SEGARRA, I-lstbria de la normativa cata- 
lana (Barcelona, Enciclop8dia Catalana, 1985), p. 91: 
«TambC alguns escriptors, prosistes o poetes moder- 
nistes (Narcls Oller, Joan Maragall, Apel.les Mestres) 

rengueren partit, si bé tfmidament, per una morfo- 
Lgia més arrelada en la parla quotidiana.)) 

7. Narcls OLLER, Membries literaria, op. cit., 
p. 284. Aquest episodi 6s recordat per Oller arran 
&un enfrontament posterior amb Fabra I'any 1896 
quan aquest es va negar a acceptar I'acckssit ue li 
havia estat atorgat per un Consistori dels Jocs ~qorals 
del qual Oller era membre (Ibidem, ps. 270-272). 
Sobre la baralla de 1896, vegeu Josep MIRACLE, 
Pompeu Fabra (Barcelona, AymA, 1968), ps. 313-325. 
Pel que fa a les dates del rimer enfrontament, es 
podia haver produit entre e7 1892 i el 1893, 6s a dir, 
entre la roposta per part dels de «L'Avenp de la su- 
pressió l e  I'hac etimolbgica i el tancament de la re- 
vista, o, si Oller es referia en realitat a I'editorial, mes 
aviat cap al 1896, ja que en les Membries diu 
s'havia roduit ~ p o c  abansn de la segona picabarjz 
A.  lad de i Desumvila, a Contribucid a la biograja de 
Mestre Fabra (Barcelona, Rafael Dalmau, 1965), ps. 
57-58, probablemem es refereix, segons indica Mi- 
racle, al primer enfrontament, encara que el situa en 
I'any 1899. 
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tant de l'espontaneitat lingüística i litera- 
ria partien del fet que, tot i I'existencia de 
diferents models lin üistics, els usos del P catala escrit f~vats per a Renaixenca, accep- 
tats des del costum, podien ser vistos com 
a espontanis. Es tractava, fet i fet, d'uns usos 
al damunt dels quals s'havia construit tam- 
bé la literatura modernista. El problema no 
era tan sols orto rafic, ja ue la reforma % P fabriana era tam é una re orma gramati- 
cal. La codificació lingüística, encara que 
fos una aspiració difusa del catalanisme li- 
terari, volia dir, a la practica, que La Papa- 
llona, L'Escanyapobres o Solitud no tan sols 
eren textos escrits en una rafia antiga, sin6 
que eren escrits en un cat 9 i incorrecte, cas- 
tellanitzat. Prohibir usar «puesto», «lo» o 
«els demésn, voldri dir obligar a modificar 
I'estil d'una obra literaria, voldra dir haver 
de canviar les frases. Aquest és un dels 
motius pels quals els escriptors tendien a 
assimilar les tries ortografiques amb les es- 
tilístiques, Cs a dir, escriure «poch» amb hac 
final era tan important com poder escriure 
«els demes». era de fet el mateix. 

Aquesta identificació entre ortografia, 
gramatica i estil va adquirir, amb el Nou- 
centisme, unes clares connotacions olíti- P ques. Els autors que escrivien des de a dis- 
crepancia es van expresar, er tant, des de B I'antinormisme.' Narcis O er, com Víctor 
Catali, va participar en totes les iniciatives 
que el seu amic Francesc Matheu organit- 
zava en aquest sentit: va ser membre de 
l'Acad2mia de la Llengua Catalana i va 
col-laborar a la «Ilustració Catalana)), a la 
revista «Catalana» i a la col.lecci6 la «Lec- 
tura Popular».9 Són els anys de la margina- 
ci6 d'Oller enmig d'un panorama cultural 

8. F p  MURGADES, perb, a Constants histb- 
tígues de lantinoucentisme, nL'Aveng*, núm. 194 (ju- 
liol-agost de 1995), p. 53, adverteix contra *la sim- 
plificació abusiva que fóra confondre antifabrisme i 
antiorsisme amb antinoucentismew. 

9. Vegeu Alan YATES, Una generacid sense 
novel.la?(Barcelona, Edicions 62, 1975), ps. 138-143. 
Josep Murgades, a I'article citat i a Sinopsi de 
l'antinoucentisme histdric, wLlengua & Literaturam, 
núm. 7 (X996), ps. 105-127, ha comengat a tragar 
un quadre classificador de les actituds anti- 
noucentistes. Mur ades ha inter retat I'oposició dels 
autors que com 0lfer provenen la Renaixenca com 
una mostra de misoneisme i de rebuig al nacionalis- 
me noucentista. La interpretació, certament justa en 
termes de grans moviments politicoculturds, deixa 

idealista que rebutjava el realisme literari i 
lingüístic emblematitzats en la novelala, gt- 
nere que Oller va abandonar definitivament 
després de Pilar Prim.Io 

La tensió entre Oller i les normes fabri- 
mes, com ja he indicat, no va quedar pas 
totalment resolta amb la publicació de les 
Obres completes. Les declaracions del no- 
velalista que ens reporta Maurici Serrahima 
s6n ben eloqüents. Havent-lo felicitat per 
la iniciativa, Oller va respondre: «Sí, m'hi 
he decidit. Aixi com així, tambt les hau- 
rien corregit quan les vagin tornant a edi- 
tar, i m'he estimat mts revisar la correcció 
jo mateix, perquk no em to uin allb quejo 
vull deixar-hi.»" Narcís O \ ler, doncs, va 
optar   el mal menor, és a dir, per controlar 
la correcció inevitable. Les tensions amb la 
norma van quedar reflectides en I'Advcrti- 
ment del corrector amb que Emili Gua- 
nyavents va fer encapcalar el primer volum 
de les Obres, on precisava tot allb que Oller 
havia volgut fer respectar en contra de la 
norma, es cialment als diiiegs, «per tal que 
(a judici f. e l'autor) el llenguatge no perdts 
naturalitat i forca».12 

Cobra d'Oller, d'estttica realista i per 

una mica de banda, perb, els matisos justificadors de 
les actituds individuals. Hem de ser conscients del 
fet que el Noucentisme obligava a determinats equi- 
libris cstktics, lingülstics i politics que no tothom es- 
tava disposat a assumir, i no tan sols per problemer 
de mis o menys nacionalisme (que tambt hi eren) o 
d'enveges personals (evidents en molts casos). Com 
ja veurem, Oller estava preocu at, si bC no ufa- 
brianament~, per la correcció de Es seves obres. 

10. Vegeu Josep MURGADES, La Renakeny 
vista pel Noucmtisme, dins DD.AA., Actes del Col.10- 
qui Internacional sobre la Renaixcnca (18-22 de de- 
sembrede 1984) (Barcelona, Curial 1 Estudis Univer- 
sitaris Catdans, 1994), especidment les ps. 134-136. 

11. Maurici SERRAHIMA, El mdn de Narcii 
Oller, epileg a Narcis Ollcr, Obres complrtes (Bar- 
celona, Selecta, 1948), p. 1.455. Domkncc GuansC 
esmenta tamb6 a uesta intenció quan comenta el 
proc6s de revisió l e  Ics obres d'Olkr des de la .Re- 
vista de Cataiunyaw: uAmb la seva actitud, Narcis 
Oller dóna un alt exemple als homes del seu temps. 1 
aihora que insufla a la seva obra una nova primavera 
s'assegura contra moltes de les possibles profanacions 
que en I'esdevenidor hauria po ut sofrir de part &al- 
gun editor desaprensiu o lyeu er x (Domknec 
GUANS~, Les Lletres, *Revista de Eatdunyau, nUm. 
51 [setembre-octubre de 19281, p. 325). 

12. E. GUANYAVENTS, Adwrtinwnt del come- 
ter, dins Narcis OLLER, Obres completes, vol. i 
(Barcelona, Gustau Gili, 1928), p. V. 



tant de llenguatge realista, posava darnunt 
la taula el que, sens dubte, era el punt cen- 
tral al voltant del qual van girar els diebats 
sobre el catala literari al llarg dels anvs vint: 

0 

la voluntat d'assolir un equilibri entre la 
naturalitat (la gran pkrdua del Noucentis- 
me) i la norma (el seu gran guany). Ara ja 
no es rebutjaven els vells mestres, perol se 1s 
demanava que s'adaptessin. Autors com 
Puig i Ferreter o Víctor Catala seran exal- 
cats er Domenec Guansé a la ((Revista de 
C ata P unya)) com a escriptors vius i en,gres- 
cadors, encara que en criticara la manca de 
sub'ecció gramatical.'Wller, tot i el pacte 
de les Obres completes, tindra una sort més 
ambivalent. Durant I'homenat e que se li 
va tributar I'any 1925, a «La PubEcitat)) (28- 
v- 1925) va aparkixer un article anbniln ti- 
tulat Narcis Oller on es deia que la seva pro- 
sa «no adquireix prou vigor per esboriar o 
per atenuar les tares lingüístiques», a tlife- 
rkncia del que passava amb Verdagper, 
Guimera, Maragall o Vilanova. L'article, ara 
signat per Rovira i Virgili, va ser reproduit 
a la «Revista de Catalunya)) el juliol de 
1929,14 és a dir, un cop endegades les Obres 
completes. D'altra banda, perb, també a «La 
Publicitat)), Tomas Garcés havia defensat 
Oller, en concret La Papallona, I'any 1924 
(Carnet de les lletres, 30-111-1924, signat 
«Ship-hoy))), i saludaria la publicació de les 
Obres completes al mateix diari amb I'arti- 
cle La lliq6 de Narcis Oller (6-WI- 1928). Fins 
i tot els elogis, perb, es veuen tenyits perla 
constatació, en el primer article, que «La 
Pa allona)) fa «a uella flaire somorta i du- 
ra S ora de les vio 3 etes antigues)) i, en el! se- 
gon article, que amb Oller el que veurem 
seran ((panorames anacrbnics de singular 
beutat».15 Oller, en definitiva, no pot ser 

13. Vegeu les ressenyes dedicades a Pui i Fer- 
reter («Revista de Catalunyan, núm. 10 [atril de 
19251 i núm. 48 [juny de 19281) o a Víctor C:ltalh 
(((Revista de Catalunyan, núm. 30 [desembrie de 
19261). 

14. Vegeu Antoni ROVIRA 1 VIRGILI, Nzrcís 
Oller. 13 maig 1925, dins I'article Siluetes de cata- 
lans, «Revista de Catalunyan, núm. 56 (juliol de 
1929), ps. 20-22. 

15. Cal dir que Oller, com va declar.ar a 
Domknec Guansé, era conscient, amb orgull, cle la 
patina de la seva obra: «Jo accepto les normes i els 
avenqss lingüístics actuals. Perb vull que el llibre tin- 
gui el sabor del temps en quk el vaig escriure. P~ltra 
cosa no m'escauria pas.» (Domknec GUANSB, Com 

vist com un autor actual a I'alcada, o amb 
la forca, de Víctor Catala o Puig i Ferreter. 
També Domknec GuansC reconeix des de 
«La Publicitat)) el valor d'Oller i declara aue 
«la joventut actual torna a admirar i eSti- 
mar els valors veritables del vuitcents)),'" 
perb no pot evitar un cert distanciament 
en relació amb I'obra de I'escriptor.17 No 
crec que es tracti tant d'un «cert ressenti- 
ment residual per part de I'ortodbxia nou- 
centista super~ivent)), '~ com, a banda la 
qüestió lingüística, d'un posicionament 
ideolbgic en contra d'un art massa poc 
transformador ue tenia els seus mixims 
defensors en els 1 iaris conservadors «LaVeu 
de Catalunya» i «La Vanguardia)). Els crí- 
tics de «La Publicitat)) i de la ((Revista de 
Catalunya)) aplegaven així en un mateix sac 
les deficiencies d'un realisme se ons ells 
masa  mimetic i les mancances P ingüísti- 
ques i estilístiques de I'escriptor, lligat en 
excés al catala corromDut del carrer. Aauests 
retrets lingüístics s'han convertit en un Iloc 

pre ara Narcis Oller I'edicid de les obres completes, .La 
Puflicitats>, 15-mi-1927). El 13 desetembrede 1921 
havia escrit a Matheu: «He meditar lo que'm dius de 
la parauleta y'm decideixo a masculinisarla per a mi- 
llar sostindre'l tb sigle XIX del meu estil.0 (Corres- 
pondencia de Francesc Matheu, Biblioteca de 
Catalunya, ms. 2209). És evident que Oller, perfec- 
tament conscient de i'evolució soferta pel catala lite- 
rari, no vol en cap cas emmascarar la seva obra, sinó 
fer-la asequible des de I'assumpció dels aspectes in- 
esquivables d'aquesta evolució. 

1G. Domknec GUANSE, Com prepara Narcis 
Oller l'edicid de les obres completes, art. cit. 

17. Escriu a la ressenya que abans he citar de la 
((Revista de Catalunya>x «El realisme de la seva obra 
no ha estat mai oblidat. Així han estat respectats 
-sobretot en el dihleg- els castellanismes, les incor- 
reccions i les maneres viciases de la parla barcelonina 
que, en ésser corre ides, poguessin esvair la naturali- 
tat i la vivacitat de? 1lenguatge.. Guansk sembla jus- 
tificar I'obra d'Oller només pel seu caricter realista i 
documental. D'a uí el oc entusiasme que va demos- 9 .p trar sempre per 1 escriptor. Al prbleg d'Abans dára 
(Barcelona, Proa, 1966, p. 20) escrivia que I'edició 
de les Obres com ktes no va causar ai'impacte esperat 
en els ambients ttearisr, tanta causa del Ilenguatge, 
en I'afinament del qual, escriu Guansé, «tots se sen- 
tien solidaris i compromesosn, com a causa de I'estk- 
tica realista. 

18. Alan YATES, Sobre la fortuna ..., art. cit., p. 
74.  Potser mereix consideració a banda la queixa que 
cita Yates de Fabra perquk no s'havia reconegut prou 
la feina de Guanyavents, una queixa evidentment 
«gremial». 
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comú de la crítica olleriana, la qual ha par- 
lat d'una rigidesa estilística causada per di- 
versos motius que s'alimenten mútuarnent. 
D'una banda, el feble instint idiomatic 
d'Oller, del qual el1 era conscient,lg que ha- 
via de lluitar contra la castellanització del 
catala en general i del seu en particular. De 
l'altra, les dificultats objectives a l'hora &as- 
solir un registre de novel-la realista, inexis- 
tent en catala. aue fos ame Der a descriure 

' A  I I 

la realitat social i els moviments psicolb- 
gics dels personatges; un registre que, a més 
a més, es veia obligat a incorporar determi- 
nats trets del catala parlat que, especialment 
en els didegs, minaven la mateixa idea de 
llengua literaria autbnoma. Aquests proble- 
mes, exposats per Gaziel i per Maurici 
Serrahima, van ser considerats per Sergi 
Beser com una de les grans limitacions nar- 
ratives de Narcís Oller, encara que va ad- 
vertir que caldria una andisi detallada de 
tot plegat per a confirmar-h~.~' De fet, ens 
hem acostumat a valorar les obres d'Oller 
més expressionistes, o més assimilables des 
de la novel.la modernista, com ara L'Esca- 
nyapobres o La bogeria, i hem deixat de ban- 

19. S6n interessantíssims els comentaris me- 
talingüfstics d'Oller en les seves obres. Fins i tot, el 
conte Tres mesos de mdn de Croquis del natural ens 
presenta de manera paral.lela I'aprenentatge senti- 
mental i el lingüístic. Vegeu Giusep e GRILLI, Estu- 
di introductori a Narcís OLLER, lsagel de Galceran i 
altres narracions (Barcelona, Edicions 62, 1991), ps. 
24-25, on fa consideracions innovadores sobre la Ilen- 
gua com a personatge de la histbria en Oller. Tenim 
altres testimonis de les dificultats idiomatiques d'Oller 
a I'Institut Municipal &Historia de Barcelona (NO, 
docs. personals, caka 1, citat er Jose M. DOMINGO 
a]osrp Pin i Soler i la noue!la, 186%-1892. El ciclc 
dels Garriga, Barcelona, Curia1 I Publicacions de 
I'Abadia de Montserrat, 1996, p. 140, n. 159). 

20. Vegeu GAZIEL, Prdkg a Narcís Oller, Me- 
mdries literdries, op. cit., p. XXTV; Maurici SERRAHIMA, 
Narcís Oller, dins Dotze mestres (Barcelona, Destino, 
1972), s 57 60, i Sergi BESER, Les limitacions nar- 
ratiun Be k a k  oller, dins Actes del Quart CoI.ioqui 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 
(Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 
1977), ps. 333-347. Caldria precisar ue Gaziel, que 
havia promogut la publicació de les 8bres completes, 
proposava de diferenciar entre I'Oller estilista («un 
dels més fluixos escriptors en el nostre idioma») i 
I'Oller novel.lista. Va ser Serrahima qui va posar, al 
costat del problema de la incorrecció lingüística, el 
de la manca d'una llengua amb tradició novel.listica 
capa$ de donar amb precisió la vida interna dels per- 
sonat es i, per tanr, qui va relli ar els problemes 
noveltlstics amb els lingüístics i e& estilístics. 

da les obres, i els estils, mes re aliste^.^' Ú1- 
timament, s'han editat obres d'Oller a par- 
tir de les primeres v e r s i o n ~ . ~ ~  Potser aques- 
ta atracció envers el catala del segle XM ens 
dura a valorar en conjunt una llengua i un 
estil (l'hxit dels quals és indestriable de i'hxit 
novel.lístic) que cal concebre com a evolu- 
tius en el temps i que cal mesurar des de la 
necessaria pluralitat de veus de la novel-la 
com a g h ~ e r e . ~ ~  

2. Lévolucid textual de ((L'Escanyapobres)~ 

Alguns dels aspectes d'aquest panora- 
ma general que he tracat sobre les vicissi- 
tuds de la llengua literaria de Narcís Oller 
es poden exemplificar i matisar a partir &un 
cas concret com és el de L'Escanyapobres, 
un text especialment ric pel que fa a aques- 
ta qüestió. 

No disposem del manuscrit de la no- 
vel-la, tan sols de la reproducció, a «L'Avens» 
del 15 d'abril de 1884, d'un fragment ma- 
nuscrit del capítol WI, una cbpia en net que 
la revista devia encarre ar a Oller quan la 
novel.la va guanyar un d els premis dels Jocs 
 floral^.'^ L'Escanyapobres va tenir set edi- 
cions en vida. de l autor: la primera dins 
I'Anuari a'ek Jocs Florak de l'any 1884; dues 

21. Alan Yates es refereix a aquestes dues obres 
com les nmés "modernes" del repertori olleria, les que 
més com letament s'adiuen amb els gustos i els cri- 
teris, vitafs i esthics, de la nostra generaci6~ (Sobre la 
fortuna ..., art. cit., p. 78). És interessant, encara que 
forga maniquea en contra d'Oller, la comparació es- 
tilística amb Josep Pin i Soler que fa Josep M. 
DOMINGO a Josep Pin i Soler ..., op. cit., ps. 138-143. 

22. A més a més d'lsabel de Galceran i altres nar- 
racions a cura de Giusep e Grilli, op. cit., vegeu tam- 
b.6 DD.AA., Contes reaktes, a cura d'Enric Cassany 
(Barcelona, Edicions 62, 1994). 

23. Caldria una anuisi dels diferents registres de 
les obres d'Oller i dins de cada obra (elements toman- 
tics de L'Escanyapobres, per exemple). En aquest sen- 
tit, és interessant la consulta de I'article de Maria 
NUNES Una lectura estilistica de ~L'ficanyapobress de 
Narcís Ollrr, ~Quaderns de Vilaniun, núm. 5 (maig de 
1984), ps. 97-1 14. Com reporta Sergi BESHR (art. cit., 
p. 340), el ressenyador de Pilar Print a nJoventut» des- 
taca la novel.la com una mostra de I'avanc idiomatic 
de I'autor en consonancia amb el del catala. 

24. Vegeu Narcís OLLER, De IEscanyapobres. 
«L'Avens», núni. 28,111 (15 d'abril de 1884);~s. 261- 
262. El fragmerit correspon al casament de 1 Oleguer 
i la Tuies. 
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més, editades perla «Revista Literaria)), I'en- 
titat que havia ofert el premi que va gua- 
nyar la novel.la, els anys 1884 i 1886; pos- 
teriorment dues rnés dins la ((Biblioteca 
Popular de L'Avenp el 1903 i el 1909, una 
altra I'an 1924 dins la col.lecció «La 
Novel-la JArax, feta a partir de l'edició de 
1903; i I'últirna, el 1928, dins el primer 
volum de les Obres completes corregides per 
Guanyavents i publicades per Gustau Gili, 
feta al damunt de I'edició de 1924. 

No Cs pas la meva intenció analitzsir de 
manera detailada els diferents estadis tex- 
tuals de L'Escanyapobres. Voldria, tan sols, 
marcar les grans tendencies que es definei- 
xen en cada estadi i en el pas d'un estadi a 
I'altre. Tractaré sobretot de les caractei-ísti- 
ques lingüístiques del text i de les variants 
introduides per adequar-lo a una norma de- 
terminada. Aquestes variants poden afec- 
tar el text en un sentit formal (6s a dii- or- 
to rhfic i de puntuació), en un sentit rnor- 
fohgic o bC en el contin ut. També en, re- 9 feriré, més breument, a es variants intro- 
duides amb una funció estilística. No és una 
divisió neta, ja que, com he dit, els canvis 
lin uistics, uan entren en el terren dels 
b ar 5' arismes 7 exics o sinthctics, modi iquen 
inevitablement I'estil. 

tY 
En les seves primeres edicions, la novel4a 

pateix pocs canvis lingüístics. Som senipre 
dintre dels límits del catalh academic de tra- 
dició moderna, i les variants obeeixen 
majorithriament a alguns ajustaments orto- 
grafics i de purituació per part de l'editor, o 
a la modificació d'alguna morfologia. El salt 
es produeix amb I'aparició de L'Escanyupo- 
bres dins la ((Biblioteca Popular de L'Avenp 
i la consegüent adaptació del text a I'orto- 
grafia de la col.lecció: la «y> esdevé «in, I'ús 
de I'apbstrof es restringeix i ja no s'usa per 
marcar elisions del tipus «qu'una», s'initro- 
dueix I'ús del guionet per separar el verb tiels 
clítics, I'accentuació passa a ser restringida 
seguint el model italih, s'elimina I'hac inter- 
vocalica i al final de mot després d'oclusiva, 
etcktera. Els canvis morfolbgics també són 
nombrosos: «ab» és substituida per «am b», 
escrita amb «b» final davant consonant i sen- 
se «b» davant vocal, l'article determinat rrias- 
culí pasa de «lo» a «el>) o de (('1)) amb apbs- 
trof a una simple ((1)) quan s'elideix la voical, 
i hi ha una tendencia a eliminar els adjec- 
tius possessius febles, que passen a ser subs- 

tituits per les formes «seu»/«seva». Com el 
mateix Oller s'havia queixat a Fabra, aquests 
canvis lin üístics s'adapten, en I'edició de f 1909, a es noves normes del gru 
«CAvenc»: I'article indicat amb una « f » es- de 
devé ((-1)) amb un punt volat, «aixís» pasa a 
ser «així», i el joc d'escriure «am» sense «b» 
davant consonant i amb «b» davant vocal 
queda unificat en I'actual forma universal 
amb «b». 

Podem estar segurs que aquestes variants 
lingüístiques, llevat potser d'alguna qüestió 
morfolbgica, provenen dels editors, no pas 
de I'autor, el qual es devia limitar a acceptar 
els canvis, mis a la fo rp  ue per gust, per 
tal de ser ~ ~ a r t i r  $aquest moment, 
Oller es converteix en un autor amb múlti- 
ples Ilengües. D'una banda, la rivada, que 
sempre va mantenir fidel, mJrt alguns 
canvis i evolucions, a la llengua e la Renai- 
xenpZ5 De I'altra, la pública, que podia co- 
incidir aproximadament amb la llengua pri- 
vada si publicava amb Francesc Matheu o 
bé s'adaptava a la clels altres editors. 

A la Biblioteca de Catalunya es conser- 
va un exemplar de I'edició de 1909 de L'Es- 
canyapobres en el qual Oller va fer tot un 
seguit de correccions autbgrafes amb la in- 
dicació: ((Corretgida per l'autor per a la 
definiti~a.))'~ Si les edicions a la ((Bibliote- 
ca Popular de L'Avenp poden simbolitzar 
I'encaix, tot i que dolorós, d'Oller amb el 
Modernisme, aquestes correccions autbgra- 
fes ens situen de ple en I'Oller resistencial 
durant el Noucentisme. L'escriptor va te- 
nir la paciencia de modificar en un sentit 
reintegracionista I'aspecte grafic del text: les 
(ci» llatines es van convertir en gregues, els 
«que atravessa)) en ((qu'atravessa)) amb 
I'apbstrof indicant I'elisió, I'hac va tornar a 
marcar la ronúncia disil.lhbica i va enri- 
quir les oc f usives finals, els verbs es van tor- 
nar a enganxar als clítics, etcktera. Morfo- 
Ibgicament, Oller va recuperar la reposi- 
ció «ab» i els adjectius possessius fe ! les («el 
seu» torna a ser «son», «la seva» torna a ser 
«sa»); i de vegades es va tornar més arcaista 

25. A les Membrirs litcr2rirs, per exem le co- 
rnengades a redactar el 1913, trobern I'iis dera «'p, i 
de la forma <iaixís», quan a I'edició de 1909 de L'Es- 
canyapobres trobern «i» i «aixl» (vegeu Mrmbrics litr- 
rdries, op. cit., reproducció fotogrifica de dues quar- 
tilles de I'original entre les pagines 312-313). 

26. L'exemplar va ser arxivat en la col.lecció 
Aguiló. 
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del que era en les primeres edicions: «tal» 
esdevé «aytal», «aquest» pot esdevenir «a- 
queix)) o ((tercera vegada)) pot ser «terca vol- 
ta». Les correccions, erb, no són as siste- 
matiques, sigui per o \ lit (un «am g » que es 
queda tal qual, o un «atribuíen» que no re- 
cupera l'hac), o perquh l'evolució de la 
llengua literaria devia fer vacil.lar Oller i, 
per exemple, no tots els adjectius posses- 
sius recu eren la forma feble. 

Un P et que pot sorprendre 6s que, al 
costat d'aquests canvis reintegracionistes, 
en trobem de normatius: ((disfrutava)) es- 
devé «gaudia», «com no parla» esdevé «com 
que no parla», «mellar» sera «millar», «al 
menos)) 6s «almenys», «en uant al» esdevé 
((quant al» i «quasibé» es 1 evé «gayrebé». 
Sens dubte, aquest material ens obliga a 
replantejar-nos algunes de les idees fetes que 
tenim sobre Oller i sobre la seva descuran- 
ca o i nordncia lin ~istica.~'  Que Oller no 
fos fafria no vol i r  que no trobés b6 les 

P ropostes fabrianes de depuració del catala 
iterari. Encara més: I'o~osició a les nor- 
mes no impedia pas que el novel.lista se 
sentís preocupat per tenir un idioma cor- 
recte i, en aquest sentit, devia estar atent a 
les discussions del moment i a les solucions 
que Fabra proposava. El 6 de setembre de 
1919 escrivia a Francesc Matheu: «jmay 
diries qu'hk fet? ... he esporgat de castella- 
nismes ( ue no n'hi há pochs) Lafebre dór; 
un treba 9 1 que m'havia dat sempre gran 
peresa d7empendre.»'' 

No hi ha cap indicació ue ens permeti 
datar aquestes correccions %e Llficanyapo- 
bres. És versemblant, pero, que si uin an- 7 teriors a 1924, any en que la novel. a té una 
edició posterior a la institució de les Nor- 
mes ortogrdjques i en el qual, per tant, ad- 
auireix un ~ r i m e r  abillament ~ Ú b l i c  
iormativitza;. Es possible, tambt, Que les 
correccions siguin posteriors a l'any 1913, 
com si Oller, davant la institucionalització 

27. En efecte, fins i tot en contra del que el1 
mateix deia, cal comengar a superar la idea que Oller 
era un escriptor que no es preocupava pels proble- 
mes formals. Vegeu un exemple d'aquesta considera- 
ci6 negativa d'Oller a P. BOHIGAS, Papclrs de Narcis 
Oller, «Anuario de la Biblioteca Central y de las 
Populares y Especialesn, 1961-1963 (Barcelona, 
Diputación Provincial de Barcelona, 1965), p. 308. 

28. Correspondencia de Francesc Matheu, Bi- 
blioteca de Catalunya, ms. 2209. 

de les Normes ortogrdjques, hagués volgut 
rescatar el seu text de I'ortografia d'inspira- 
cid fabriana. No es pot descartar ue Oller 

ensés editar Ll1crcan apobres en guna de t 3 
Ls col.leccions o pu licacions de Francex 
M a t l ~ e u . ~ ~  

Si bé 6 cert que l'edició de les Obres com- 
p h s  va significar la incorporació del con- 
junt de l'obra d'Oller al catala normatiu, no 
podem deixar de banda el fet que una part 
de la seva obra ja s'havia editat abans parci- 
alment normativinada dins la col.lecci6 «La 
Novelela &Ara», on va a arkixer L'ficanya- f pobres el 1924, i dins la co 4ecció «La Novel.la 
no va^.^^ Pel que fa a l'edició de 1924 de L'E- 
canya obres, presenta una regularització or- 
togr 4 ica i una certa regularinació morfolb- 
ica: «aixís» esdevé «aixh, «amb» passa a ser 

fa forma universal de la preposició, nperxbr 
esdevé «per aixb», «quasibé» és «gaireb6», 
etcktera. Algunes de les correccions ja havi- 
en estat introduides en l'edició de 1909 o 
havien estat consignades per Oller en les se- 
ves correccions manuscrites. En canvi, hi 
haura solucions normatives que Oller ja ha- 
via proposat en les correccions manuscrites 
i que no seran introdu~des fins a l'edició de 
1928 com 6s el cas, per exemple, de la subs- 
titució &((en quant al» per «quant al». 

Tenim la sort de posseir els exemplars 
utilitzats per Emili Guanyavents per tal de 
fer les correccions de l'obra d'Oller de cara 
a les Obres completes. En el cas de L'Esca- 
nyapobres 6s possible de trobar-hi diferents 
estadis textuals: d'Oller, en tinta negra, i 
de Guanyavents, tant en tintavermella com 

29. A la Biblioteca de Catalunya tambe es con- 
serva un exemplar de Vilaniu de I'Estampa «La 
Renaixensa)) (ms. 2224) amb correccions autbgrafes 
d'Oller i amb una indicació igualment de m i  seva, 
escrita al damunt d'un paper que prote eix I'exem- 
piar, que diu: .Original pera la edició Jefinitiva de 
Vi:laniu.» En aquest cas, Oller no es va veure obligat 
a corregir les ni)) o els «amb», que ja estaven en la 
forma «vn i «ab». 

30.' En 1; primera col~lecció van apareixer La 
vena alr ullr el 1923, La Papal/ona el 1924 i La bufc- 
cada el 1925. En «La Novel.la Nova*, El trasplantat 
el 19 17 i Isabel de Galzrran el 19 18. Aquestes obres, 
que apareixen contemporiniamcnt a les publicades 
amb Francesc Matheu, s6n nomes parcialmant 
normativitzades, sobretot si les comparem amb la 
posterior neteja de Guanyavents. És interessant de 
notar que les obres normativitzades s6n sem re ree- 
dicionr, mentre que les obres noves com Al hp iV  a 
laploma, del 191 8, Oller les publicava a la «Ilustració 
Catalana». 
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en tinta negra." Moltes de les correccions 
grarnaticals són clararnent fetes de la m i  
d'Oller: «rellevarnent» en lloc de «relleiro», 
correcció que ja havia fet de manera ina- 
nuscrita damunt l'exemplar de 1909, o can- 
viar els «com» en «com a)) quan pertoci o, 
ja més estilístic perb en un sentit d'eleva- 
ció de la llengua literaria heretat del Nou- 

'2 

centisme, posar «Ilurs» i «homs». De vega- 
des assistim a la lluita entre corrector i cor- 
regit. Així, per exemple, la frase del capítol 
VI «El real era el carril», que prové d'un aLo 
real era '1 carril» de la primera edició de 
1884, és corregida per Oller reintegrant-hi 
el «Lo», el qual és després esborrat per 
Guanyavents i corregit arnb un «El que era 
real era el carril)), llicó que va passar a les 
Obres compIetes.j2 Oller i Guanyavents no 
van tenir en compte, a I'hora de preparar 
les Obres completes, ni I'edició de 1909, ni 
les esmenes autbgrafes fetes per Oller al 
darnunt d'aquesta edició. Així, el «dis- 
frutava)) original, que Oller havia corregit 
p;r «gaudia», sera en canvi substitu'it per 
Guanyavents atnb un afruia)). Cal assenya- 
lar que alguns dels canvis van ser introduiits 
en galerades, que Oller sernpre revisava i 
que no se'ns han ~ o n s e r v a t . ~ ~  

31. Es tracta del ms. 1308 de la Biblioteca de 
Latalunya. l ambé  hi ha indicacioris en Ila is d'Erinili 
Guanyavents destinades a la tipografia. d a  dir que, 
i:n tnolts casos, no 6s facil de determinar I'origen de 
les correccioris. Vegeu una prirriera descripció del 
itiaterial manuscrit d'Oller, amb algunes atribucions 
que calconsiderar dubtoses, a P. B~HIGAS,  art. cit., 
1)s. 307-320. 

32. El «lo» neiitre va ser respectat en els diklt:gs 
llevat en la combin.aci6 .lo que)), la qual, perb, com 
explicita Giianyavetits en I'Aduertiment del corrector, 
cp. cit., p. VI, va ser restablerta qiian Oller així ho 
indicava. 

33. Per cxemple, un enlorenon sera corre it en 
(~mort* de cara al tcxt de 1924 i apareixer8 fin&nt!nt 
con1 a ((moreu*, un canvi de gülerades que coincidirix 
amb la correcció iie Oller havia fet manuscrita da- 
n u n t  I'exeniplar &), 1303. En I'exemplar de Vilattirr 
usat per a la normativitznció i conscrvat a la Biblioite- 
ca de  Catalunya, Ilegim, a Ilapis, de la m i  de 
<;uanyavents: ~ E l s  p e g o  d'enviar-rie també proves al 
Sr. Oller, i trametre-me-les després, com dc costurri.» 
lanihé en I'Aduerti~tent (/el corrector, o cit., p. lir, 

Guanyavents Ea constar que Oller fcia <<ictura de :.es 
proves que, a proposta meva, se li hari anat trametent 
en el eurs de la impressión. A partir de les correccions 
de ~ E s c ~ z ~ ~ ~ z p o b r e s  es pot deduir que Oller feia una 
primera correcció, des ré.i Guany~vents corregia d 
daniunt i dwia deix.Ir%i &mar i i i  cop d'ull a Oller 
ahans d'enviar el Ilihre a la inipreriita. 1.t.s galerades 
eien enviades a Oller i a C;uaiiyaverits, el qual devia 

L'evolució textual de L'Escanyapobres és, 
també, una evolució estilística i lingüis- 
ticoestilística. En I'edició de 1903 de la 
 biblioteca Po~ular de CAvenc» ~ o d e m  tro- 

3 1 

bar alguns canvis irlteressants respecte a les 
prirneres edicions de la novel.la, alguns dels 
quals es mouen entre la grarnatica i I'estil i 
altres el que busquen és augrnentar la cir- 
rega descriptiva de la novelela. Així, «per 
son front petit)) esdevindrA «pel seu front 
palid)). També en I'edició de 1909 trobem 
canvis estilístics en aquest sentit intensifi- 
cador: unes cartes ((corbes corn teules)) pas- 
sen a ser, per exemple, ((enarcades com teu- 
les». És la rnateixa direcció ue prendran 
els canvis manuscrits fets a 4 darnunt de 
I'exemplar de 1909, forca rnés nornbrosos: 
«conversa» esdevé ((estribotn, «glopejar» es- 
devé ((assaborir)), el ((front palid» esdevin- 
drA «el front ernbotornat)), «aquel1 món» 
seri «aquel1 garbuix~, «pobre» esdevé «rnen- 
dicant)). etcktera. C ~ D  d'aauests canvis no 

I I 

va ser recollit en versions osteriors de la 
novel.la i és realment una 1 7 Astima, perquk 
milloren notablernent el text, sobretot si els 
comparem arnb els canvis estilístics intro- 
duits per Oller en I'edició de 1924, forca 
més grisos. Crec que, en conjunt, la inten- 
sificació estilística de la novel.la es pot ex- 
plicar pel desig d'Oller de mesurar-se arnb 
els grans escriptors modernistes, el voca- 
bulari dels quals, com ja hern vist, li sem- 
blava superior al seu. 

L'evolució textual de LEcanyapobres és 
una mostra de les diferents respostes que 
Oller dóna a un coilrext cultural, lingüístic 
i estilístic ue li resulta hostil. Aquestes res- 2 postes po en anar alhora en direccions di- 
ferents (quan OlPer publica tant anti- 
normativarnent com normativament), po- 
den ser el resultat d'una transigencia (per- 
fectament exernplificada en la lluita amb 
Emili Guanyavents), i es poden contarni- 

recollir les esmenes d'Oller que li sitmblaven admis- 
sibles. Fos com fos, Oller, segons declarava a Domtnec 
Guansé en I'entrevista Comprepara Nnrcis Oller lédi- 
ció de les obres completes, nrt. cit., repassava «les pro- 
ves defiriitivesa. 

Notes 



nar míituament (com quan Oller es preo- 
cupa personalment per incorporar algunes 
correccions gramaticals a les seves obres). 

La intervenció d'Emili Guanyavents en 
les Obres completes, que era ortografica i nor- 
mativa i, per tant, estilística, va ser qualifi- 
cada per Maurici Serrahima d'excessiva, 
perqut avui, escrivia als anys setanta, «hem 
aprts d'estimar uns certs aspectes del Ilen- 
guatge de la R e n a i ~ e n ~ a » . ~ ~  Un exemple de 
L'Escanyapobres ens pot fer evident la ptr- 
dua produ'ida en el procés de correcció. En 
el ca ítol vil, justament en el fragment re- 
pro i uit a «L'Avens» el 1884, trobem una 
repetició de la mateixa frase abans i des- 
prés de la descripció que Oller fa de  
I'Oleguer i IaTuies a punt de casar-se: «Era 
una matinada d'abril, xamosa y riolera per 
lo ras qu'estava '1 ce1.n En I'edició de les 
Obres completes aquesta repetició desapareix, 
ja que «per lo ras qu'estava '1 cel» és corre- 

it en la primera frase amb l'expressió «per & blavor del celu i en la segona amb I'u- 
pressió «per la serenor del cel». En aquest 
cas, sempre que no hi hagi hagut un 
repensament estilístic per part d'Oller en 
contra de la repetició, es tracta d'un des- 

34. Maurici SERRAHIMA, Narcís Oller, dins Dot- 
ze mestres, op. cit., p. 48. 

cuit, perqut el paral.lelisme s'hauria pogut 
mantenir. En altres casos, les ptrdues són 
inevitables des d'un punt de vista norma- 
tiu. És evident que I'estil d'Oller seria 
menys pla del que ens pensem si s'hagués 
difós en la seva genu'initat,35 pero el que no 
es pot fer és tirar enrere: les llicons intro- 
duides pels editors i pels correctors formen 
part de i'obra d'Oller en la mesura en qut  
aquest els va donar el v i ~ t i p l a u . ~ ~  El con- 
flicte tan sols es pot resoldre amb edicions 
crítiques que, agafant les Obres completes 
com a text base, estratifiquin les diferents 
etapes lingüístiques i estilístiques dels tex- 
tos i estableixin les responsabilitats de les 
diferents Ilicons i variants. 

35. Vegeu Giuseppe GRILLI, Estudi introductori 
a Narcis OLLER, Isabel de Galctran i altres narracions, 
op. cit., p. 29. 

36. Per al problema que planteja aquesta situa- 
ció des del punt de vista de la voluntat d'autor i I'edi- 
ci6 de textos, vegeu Vlctor MART~NEZ-GIL, Correr- 
tors i rscriptors en h fitcratura catahna: el conccptc de 
coautoria lingüfstica, «Liengua & Literaturav, núm. 
8 (1997), ps. 189-218. 

Edició i recepció d e  KL.Reich, d e  Joaquim Amat-Piniella, per David Serrano i 
Blanquer 

Joaquim Amat-Piniella enllesteix la re- 
dacció de KL. Reich, pero no pot veure pu- 
blicada la seva novel.la més reeixida fins dis- 
set anys més tard, el 1963, i, encara, pri- 
mer en llengua castellana. Al llarg d'aquest 
temps Amat sotmet I'obra a un procés de 
depuració exhaustiu mentre, para1.k- 
lament, intenta trobar una sortida que li 

ermeti eludir la censura i veure publicada & seva novel-1a.l Perb per a entendre I'acti- 
tud de l'escriptor de KL. Reich en tot aquest 

1. L'estudi de la trajectbria de KL. Reich es basa 
en l'anilisi de l'arxiu personal de la familia Amat. 

procés cal aprofundir en la trajectbria bio- 
grafica d'un home a qui el compromís amb 
el seu temps porta a un periple personal de 
vuit anys pel front d'Andalusia, I'exili fran- 
cts i la reclusió al carnp de concentració de 
Mauthausen. 

Joaquim Amat (Manresa 22-XI- 19 13 - 
Barcelona 3-WII-1974) inicia la seva tasca 
literaria a 1'Institut Local, on col.labora en 
els set números de la revista «Assaigs» (en- 
tre maig de 193 1 i juny de 1932) escrivint 
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