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La novel·la més ambiciosa de Narcís Oller, que ara es publica en un
sol volum, esdevé plenament vigent 120 anys després de la seva
primera edició pel seu retrat de la situació de la Borsa i de la crisi
econòmica.

Sinopsi
La febre d’or, que aparegué en tres volums entre els anys 1890 i 1892, és la

novel·la més extensa i ambiciosa de Narcís Oller. El tema bàsic és, un cop
més, l’obsessió pel diner, centrada en la figura del nou ric que genera
l’economia especulativa. A més dels sotracs de la Borsa, l’autor hi retrata la
Barcelona de finals del segle XIX i converteix en protagonista el progrés, a
través del projecte del ferrocarril de Vilaniu. En aquesta novel·la, Narcís Oller
assoleix el ple domini de les tècniques realistes.

Narcís Oller (Valls, 1846 – Barcelona, 1930) és considerat el patriarca de la
novel·la catalana contemporània, ja que és amb ell que la narrativa de la
Renaixença aconsegueix els requisits intel·lectuals i formals necessaris per fer-



se un lloc en el context europeu de l’època. Advocat d’ofici, va iniciar-se en les
lletres catalanes de la mà del seu cosí, el crític Josep Yxart, el qual, juntament
amb Joan Sardà, l’acompanyaren i esperonaren en les successives
publicacions. És autor de novel·les tan destacades com La Papallona (1882),
L’escanyapobres (1884), Vilaniu (1886), La febre d’or (1890-92), La bogeria
(1899) i Pilar Prim (1906), i de reculls de contes com Croquis del natural (1879),
Notes de color (1883), De tots colors (1888), Figura i paisatge (1897), Rurals i
urbanes (1916) i Al llapis i a la ploma (1918). També cal fer esment de dues
facetes força desconegudes: la de dramaturg i la de traductor, que va
desenvolupar sobretot en la darrera etapa de la seva vida. Per últim, entre els
anys 1913 i 1918 va escriure les seves Memòries literàries, en què evoca la
seva trajectòria com a escriptor. Oller va obtenir un gran prestigi literari dins i
fora de Catalunya, i les seves obres foren traduïdes de seguida a altres
llengües, com el castellà, el francès, l’italià o el rus. El novel·lista va defensar
aferrissadament al llarg de la carrera literària la seva opció lingüística a favor
del català, en un moment en què aquesta decisió no s’escapava del debat i la
polèmica.

Extracte del llibre
“És en la mesura que La febre d’or havia de ser la gran obra que culminés la
carrera ascendent d’Oller, i en l’evidència de la crisi creativa que la seguí, que
podem prendre La febre com la clausura del cicle que El transplantat havia
obert i com el resultat seu més madur —com el resultat més afinat d’un
programa interessat en l’experiència de l’obertura al món nou de la modernitat i
als impactes personals i col·lectius de tot ordre que comportava.
Al·lusiva, doncs, al mòbil fundacional de l’univers ollerià, l’obertura de La febre
d’or insisteix en aquella situació bàsica i radical d’estranyament que havia
tematitzat El transplantat. Arribat de Vilaniu, decidit a menjar-se el món (aquest
món governat ara finalment pel capitalisme financer i no pas per la política),
Josep Rodon, pobre d’origen, antic exaltat setembrista, entra a la seu de la
borsa barcelonina: entra a l’espectacular edifici gòtic de l’antiga Llotja, un dels
grans emblemes de la monumentalització romàntica de la ciutat de Barcelona,
objecte d’autoritzades apreciacions en clau cívica, seu des de 1869 de diverses
convocatòries de Jocs Florals. […]”

Del pròleg de Josep M. Domingo en aquest volum
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