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9Memòries

PRÒLEG

Diu Joan Oller i Rabassa, el 1962, en la nota de presentació que posà 
a la primera edició de les memòries del seu pare: “De les Memòries lite-
ràries, Narcís Oller en deia, en havent acabat d’escriure-les, La història 
dels meus llibres i relacions literàries, i amb aquest títol les deixà enlles-
tides el mes de maig de l’any 1918, fa amb escreix quaranta anys. Més 
tard ja s’avingué a veure-les com unes Memòries pòstumes que havien 
d’aparèixer deu anys després del seu traspàs i a les darreries m’autoritzà a 
fer-les públiques quan jo cregués que, en aparèixer, no inferirien greuge 
ni molèstia a ningú. Per aquestes raons, i per altres circumstàncies que 
no cal esmentar, han arribat inèdites fins avui.”1 Aquesta primera edi-
ció no incloïa el capítol xVI i últim del manuscrit, que és el text reela-
borat pel mateix Narcís Oller d’unes precedents Notes per a les Memòries 
del meu pas pel teatre català, datades el 1913. Aquest últim capítol fou 
editat el 2001, a cura d’Enric Gallén, amb el nom de Memòries teatrals.2 
Les dates de redacció declarades en els setze capítols, que ara presentem 
junts, van de 1911 a 1916, però alguns fets i documents aportats les 
allarguen fins als primers anys 20.

1 Joan Oller i Rabassa, “Preludi”, dins Narcís Oller, Memòries literàries. Història 
dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962, p. xLIx.

2 Narcís Oller, Memòries teatrals (edició a cura d’Enric Gallén), Barcelona, La Ma-
grana, 2001.
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10 Narcís Oller, Memòries

El títol del text manuscrit, amb la referència concreta, i aparentment 
limitadora, als llibres escrits i a la vida literària, ja ens avisa de la intenció 
principal d’Oller, que és salvar de l’oblit la seva obra; una obra escrita 
entre final dels 70 del segle xIx i els primers anys del segle xx, obli-
dada o menystinguda en el moment en què escriu els seus records. La 
desclosa del novel·lista Oller havia estat rutilant i el seu assentament ra-
pidíssim. Ell assegurà l’existència d’una narrativa moderna a Catalunya, 
en llengua catalana, el conreu de la qual defensà amb els arguments 
de la naturalitat i el verisme. Ell va ser la versió, a la Catalunya de la 
Restauració, de la novel·la que a Espanya feien els Valera, Pereda o Pérez 
Galdós —i el fet que no hi hagués versió en llengua castellana d’aquella 
novel·la és senyal de la força d’aquells arguments i un triomf inequívoc 
de la literatura “renaixent”. Ell es va fer conèixer a fora, on la literatura 
catalana era invisible, comptant amb intermediaris com Albert Savine o 
Isaac Pavlovsky, i ajuts providencials com el d’Émile Zola, prologuista 
de la traducció francesa de La Papallona. Però tots aquest actius no li van 
valer de res quan les noves generacions literàries van canviar completa-
ment les bases de la modernització de la cultura catalana. Oller, molt 
lligat a la institució dels Jocs Florals i novel·lista extensiu i sociològic, 
no podia recollir gaire fervor dels modernistes, si més no dels que pro-
fessaven credos estètics antirealistes. Amb els noucentistes, la distància 
es va fer abismal i la desafecció total: el perfil d’artista d’Oller, el gènere 
que cultivava, l’estètica que obeïa —un realisme dintre del qual el valor 
concedit a la llengua era més comunicatiu que artístic— representaven 
justament tot allò que pretenien combatre. Si mai s’ocupaven d’Oller 
(ho van fer, en alguna ocasió, Eugeni d’Ors i Josep Carner), era amb 
un to condescendent que al vell novel·lista li semblava intolerable. Per 
reblar-ho, s’imposava a tot escriptor la necessitat de posicionar-se amb 
relació a la reforma fabriana. Oller hi milità en contra: el 1915, en plena 
redacció de les Memòries, ingressà a l’Acadèmia de la Llengua Catalana, 
presidida per Jaume Collell. Això l’alineava amb els vells, que de cop 
eren multitud, i feia altament problemàtic el seu retorn a la cotització i 
el mercat literaris. 

Doncs, quan Oller comença a posar sobre el paper els seus records 
és una mena de nàufrag. El símil no és exagerat: només cal veure, en 
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11Pròleg

la correspondència mantinguda amb Caterina Albert (Víctor Català) i 
Agustí Calvet (Gaziel), com aquests seus dos grans valedors l’afalaguen 
amb el títol de mestre fundador de la novel·la catalana i l’animen a per-
sistir en la redacció, convençuts que el seu testimoni deixarà constància 
no només d’allò que ell ha representat, sinó d’allò que la seva generació 
ha aportat a la literatura catalana, que ells sí que reconeixen com a tradi-
ció.3 I Oller respon amb la minuciosa reconstrucció de la seva carrera de 
narrador. El guió que segueix és la fortuna d’aquesta obra, des de l’esclat 
inicial fins a la final desorientació; des de l’acceptació fins a la pèrdua 
del públic; des de l’aliança amb la crítica catalana més avançada —Joan 
Sardà, Josep Yxart— i el favor de l’espanyola —Marcelino Menéndez y 
Pelayo, Leopoldo Alas (“Clarín”)— fins a la negació dels que dictami-
nen el curs i el gust d’una literatura; des de la sintonia amb el corrent 
més avançat de la narrativa europea i espanyola —l’anomenat realisme-
naturalisme— fins a la crisi d’aquest model; i, en fi, des de l’equiparació 
amb els grans narradors de l’últim quart del xIx, afermada amb un 
amatent cultiu de l’amistat literària, fins al virtual oblit. 

És ben visible que, amb aquestes Memòries, Oller no té cap pretensió 
d’incidir en el present. El fet que no n’autoritzi la publicació fins trans-
correguts deu anys del seu traspàs és prou eloqüent. Donen fe de vida, 
responen a un impuls afirmatiu —al contrari, serien absurda fantasma-
goria—, però són concebudes com un testament. Prenen la forma de 
cartes a Víctor Català, a qui Oller declara deure l’impuls d’escriure-les, 
com si adoptant aquest registre íntim o privat conjurés el perill que el 
seu testimoni caigués, també, en el buit. Així, entrega les seves armes a 
l’escriptora de l’Escala, que havia descobert el 1903 i que va saludar com 
el geni que venia a autoritzar, o a salvar, l’art de narrar realista o verista, 
que era el seu de tota la vida. Ell ja treballa només per al futur: per de-
fensar el valor, sigui el que sigui, de l’obra realitzada. De fet, la restitució 
completa arriba tard. Apunta Gaziel en una de les seves “notes autobio-
gràfiques” inèdites: “Jo era llavors (entre els anys 20 i 30) l’únic que veia 
clar el que avui tothom ja pot veure: que Narcís Oller, tot i la seva manca 

3 La correspondència amb Caterina Albert i amb Agustí Calvet es conserva al fons 
Oller de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
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12 Narcís Oller, Memòries 

de gust i sentit de l’idioma, fou un artista molt estimable, una mena de 
fotògraf fidel i excepcional del seu temps; i que la seva obra, inapreciable 
com a document, quedarà molt més que la de tants contemporanis seus 
que passaven per genis: per exemple, Àngel Guimerà.”4 Cal recordar, 
però, que a finals dels anys vint la casa Gustau Gili publica la primera 
col·lecció d’obres completes de Narcís Oller (1928-1930), amb pròleg 
de Manuel de Montoliu, un fet significatiu d’una certa revaloració de la 
literatura del vuit-cents, promoguda des de les pàgines de publicacions 
com La Revista, La Publicitat, la Revista de Catalunya o Mirador.5 La 
guerra de 1936-1939 escapçà aquest procés de recuperació. Quan final-
ment, l’any 1962, l’editorial Aedos publica el gros del manuscrit ollerià 
amb el títol Memòries literàries. Història dels meus llibres, Gaziel hi escriu 
un pròleg que és una autèntica lletra de batalla, la reivindicació més 
decidida de l’obra d’Oller, alhora que probable remei depuratiu.6 

El text de Gaziel vol recuperar la figura del novel·lista i la defensa, 
contra el cànon noucentista, com un actiu històric i com un valor uni-
versal. La narrativa olleriana hi apareix com una obra íntimament, natu-
ralment i exclusivament lligada amb una llengua, la catalana, adoptada, 
contra tota lògica aparent, dins el fràgil microclima de la Renaixença. 
A l’inici dels anys 60 del segle xx, encara no superat per la cultura ca-
talana el trauma de la guerra, la situació era igualment de precarietat. 
En aquest context, l’operació no reïx del tot, com semblen indicar les 
queixes del seu promotor sobre la recepció de les Memòries i, en espe-
cial, del seu pròleg.7 D’altra banda, Gaziel no concep una normalitza-

4  “Efemèrides”, manuscrit 9210 de la BC (dec la transcripció a Enric Blanco 
Pinyol).

5 Precisament, una mostra d’aquest interès és la publicació d’un petit fragment de 
les Memòries inèdites d’Oller a La Revista, any 19 (gener-juny 1933), p. 65.

6 Gaziel, “Una època memorable”, dins Narcís Oller, Memòries literàries, citat, ps. 
Ix-L.

7 Vegeu la carta 299 (de Gaziel a Tebé) del 14-5-1962, i la carta 314 (de Gaziel a 
Manuel Borràs Tey), del 7-9-1963, dins Manuel Llanas (ed.), Gaziel i Josep M. Cru-
zet (i l’editorial Selecta). Correspondència (1951-1964), Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2013.
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13Pròleg

ció cultural/literària sinó en el marc hispànic, l’únic que pot assegurar 
que es faci realitat allò que Oller miraculosament o excepcionalment 
va assolir (la fraternitat amb els escriptors espanyols, la projecció de la 
literatura catalana a Espanya i a l’Amèrica hispànica, el conreu d’una 
llengua literària espanyola no castellana), i clou el seu al·legat amb una 
crida als escriptors espanyols perquè la literatura catalana sigui accep-
tada com a literatura espanyola. Els arguments no són lluny: es troben 
a les mateixes Memòries d’Oller. Resposta? Cap que no sigui merament 
formulària.8

Avui, aquell al·legat semblaria extemporani. Oller està còmodament 
instal·lat en el cànon vuitcentista. La història literària li ha reservat un 
lloc de privilegi, les seves novel·les són periòdicament reeditades i l’es-
colarització en català ha afavorit el seu consum normal. Són novel·les, 
o contes, que es defensen sols, més bé o més malament, passat ja el 
temps en què servien per definir posicions d’escola. Els judicis sobre la 
llengua d’Oller, mesura permanent de la seva vàlua com a novel·lista, 
s’han pogut afinar, perquè el model o l’ideal de llengua literària des 
d’on es formulaven ha canviat i perquè les aproximacions filològiques 
han posat en relleu que moltes denúncies de barbarisme no eren més 
que requeriments ultrats fets en nom d’aquell ideal.9 D’altra banda, 
Maurici Serrahima ja remarcà la clarividència d’Oller, aquell dissident 
de la reforna fabriana, en autoritzar la normativització de la llengua per 
a les seves primeres obres completes.10 Era una prova de confiança en el 
futur, una manera de no segregar-les del comerç normal amb els lectors, 

8 Vegeu carta 297 (de Gaziel a Tebé) del 15-4-1962, dins Manuel Llanas (ed.), 
citat. Gaziel hi escriu que la resposta de Laín Entralgo a la seva crida és tardana i for-
mulària (la carta de Laín es reprodueix a Gaziel, Obres completes, Barcelona, Selecta, 
1970, p. 1767).

9 Vegeu Jordi Ginebra, “Consideracions sobre la llengua de Narcís Oller”, dins 
Narcís Oller i Vilaniu. Primeres Jornades Narcís Oller, Valls, Cossetània Edicions, 
2010, ps. 9-23. 

10 Maurici Serrahima, “El món de Narcís Oller”, dins Narcís Oller, Obres com-
pletes, Barcelona, Selecta, 1948, p. 1455 (també a Dotze mestres, Barcelona, Destino, 
1972, p. 48).
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14 Narcís Oller, Memòries 

que és el que finalment s’ha produït. Una altra cosa és si aquesta norma-
lització s’ha resolt en el marc hispànic somiat per Gaziel. El dèficit, en 
això, tornaria a descoratjar-lo.

Les Memòries d’Oller, per als lectors d’avui, són encara un docu-
ment de primer ordre per entendre el narrador més ambiciós i de més 
projecció del xIx català; un document que combina l’autobiografia, la 
crònica literària i la crònica històrica amb resultats que, descomptant 
els papers privats i els articles En defensa pròpia de Verdaguer, no tenen 
equivalent en altres testimonis de l’època.11 

Són, en primer lloc, una autobiografia. Es podria pensar que es trac-
ta d’una autobiografia estrictament literària, si més no perquè Oller es 
disculpa amb la seva corresponsal quan es deixa endur per expansions 
més íntimes o personals. En la selecció de la informació, en efecte, ex-
clou les revelacions més íntimes, tot i que no seria fàcil destriar l’interès 
íntim del literari, i més aviat ens decantaríem pel primer, de determi-
nades evocacions i documents, com ara les cartes d’Yxart malalt o les 
que es refereixen a la mort del fill de Pereda. Però, tan externes com 
volen presentar-se, aquestes Memòries revelen un home —no només un 
autor—, amb els seus dubtes i certeses, els seus punts d’orgull i d’humi-
litat, el seu sentit moral i de l’amistat, i dibuixen nítidament un caràc-
ter. Ho fan sense ajuda del llenguatge interior o psicologista. Com en 
els personatges de les seves novel·les, l’interior es revela només en fets 
i actes susceptibles de ser narrats. Oller sembla tenir una idea clara de 
la imatge d’ell mateix que vol transmetre i la presenta acabada. Exposa 
fets, i mentre els reporta i els comenta, declara, sense ànim especulatiu 
i com un fet més de l’experiència, els seus principis estètics o polítics, 
exposa els seus estats d’ànim i fa els seus recomptes vitals. 

11 Als darrers anys s’han publicat alguns d’aquests testimonis, que ajuden a formar 
el quadre d’època: Pompeu Gener, Mis antepasados y yo. Apuntes para unas memorias 
(ed. de J. M. Domingo), Lleida, Punctum & Aula Màrius Torres, 2007; Josep Yxart, 
Escrits autobiogràfics, 1872-1889 (ed. de Rosa Cabré), Lleida, Punctum & Grup d’Es-
tudis de la Literatura del Vuit-cents, 2007; Pere Aldavert, Records (ed. de Carola Du-
ran), Lleida, Punctum & Grup d’Estudis de la Literatura del Vuit-cents, 2010.
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31Memòries

I

Comencem, doncs, si vostè ho vol, per la meva iniciació en les lletres 
i conversió al catalanisme literari, baldament quelcom d’això corri ja 
estampat en algun llibre.

De noi, molt noi encara, ja vaig sentir gran afició a les lletres. Aten-
gui’s bé que no dic als llibres, car entre aquests abunden els de cièn-
cies, i aquestes grans senyores mai han tingut cap atractiu per a mi. Un 
oncle meu, de branca materna, que em féu de pare per haver perdut el 
meu de molt menut, i la memòria del qual he de venerar sempre amb 
tots els respectes i amors que son talent, ses bondats i mon agraïment 
m’imposen, don Josep de Moragas i Tavern, tenia, en son casal de Valls, 
on vivíem, una esplèndida biblioteca que jo remenava a voluntat. Allí, 
entre el sens fi d’obres importants de filosofia, història i jurisprudèn-
cia, que ocupaven la major part de ses lleixes, vaig trobar, com delitós 
verger on solaçar-me, una abundosa secció literària de clàssics, grecs, 
llatins i castellans, i de neoclàssics i romàntics francesos i espanyols. De 
llavors ençà, l’enjogassat i entremaliat xicot (i jo ho era molt durant la 
infantesa) es convertí en famolenc lector. Ja no content de llegir en les 
hores de lleure que em deixaven les aules, devorava encara alguna poesia 
o novel·la en comptes d’estudiar les meves lliçons, quan feia la vetlla a 
l’esmorteïda claror de la llumenera que cremava en ma taula de treball.

El que vaig llegir llavors, molts cops sense capir-ho prou i sempre 
sense pair-ho bé, no té pas ni fi ni compte. L’enfarfec i embull d’idees 
que es faria llavors dins d’aquell meu cervellet tan tendre, ni jo mateix 
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32 Narcís Oller 

me’ls sé pas. Però els poemes, drames i novel·les, sobretot, me clavaven 
a la cadira i, mentres durava l’acció, jo no els sabia deixar sinó amb re-
cança, amb gran recança!

Esclau ja, així, d’eixa passió avassalladora, esdevingué la circumstàn-
cia, probablement fatal, de que un cosinet meu, en Josep Yxart, més 
criatura que jo, en quant tingué ús de raó fou presa d’igual deler. Com 
és natural, aquesta afinitat de dèria havia d’unir-nos estretament, i així 
succeí que, de llavors ençà, ja no hi hagué qui pogués mai separar-nos 
durant les tan gruades vagues de l’estiu. Començava per venir-se’n ell, 
que vivia a Tarragona, a Valls, i a Valls ens passàvem els dies reclosos a la 
saleta que ens era destinada ad hoc i que nosaltres ens miràvem amb gran 
il·lusió com una redacció de periòdic, anc que no n’haguéssim vist mai 
cap. A més dels llibres amb què cada u preferia de per si embriagar-se, 
ens llegíem allí en comú Lo tros de paper, Lo noi de la mare i El pájaro 
verde, que ens arribaven de Barcelona setmanalment i que mereixien 
especial predilecció del meu cosí, més donat que jo al ram humorístic. I 
no contents d’apendre’ls-nos gairebé tots de cor, provàvem d’imitar-los 
fent-ne d’altres, que no veia ningú, seguint el patró d’aquells, fins amb 
ninots i tot i mantejant allí —encara que puerilment— a la gent de 
Tarragona o de Valls que més encenia nostres criaturesques ires. L’Yxart 
encara anava més enllà. Més agosarat que jo i més destre a versificar i 
escriure, trametia molt sovint a aquells periòdics anècdotes, acudits, lle-
trilles (genre llavors molt en voga), i quan de lluny en lluny eixia quel-
com d’allò estampat... ui!... ni que haguéssim tret la grossa de Nadal!

I això durava tot l’estiu, tant a Valls com a Tarragona, on ens passà-
vem la canícula per pendre els banys de mar, com altra volta a Valls, al 
Bosch, la casa de camp dels Moragas, on seguíem amb la mateixa fal·le-
ra fins que la reobertura de curs ens descompartia i reinstal·lava a les 
respectives residències hivernenques. La meva, però, apurats ja tots els 
estudis de segona ensenyança que podien fer-se a Valls, fou molt aviat 
a Barcelona, a on devia continuar-los per empendre-hi després els de la 
carrera d’advocat.

I aquí, tan sols sia de passada, deixi’m consignar un fet curiós. A 
Barcelona, un altre vallenc tan noi i lletròfil com jo, en Joan Tomàs i 
Salvany, amb qui passava les tardes dels dies de festa, m’emmenà al Cafè 
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33Memòries

de França, on es reunien uns amics seus, col·laboradors del setmanari 
El Tío Camueso que ell dirigia i que editava un tal Marquina, de Gràcia, 
pare de l’aplaudit dramaturg d’avui; setmanari en què, guardant l’in-
cògnit fins al meu amic Tomàs, vaig debutar jo en lletres de motllo amb 
un article, diem-ne satíric, titulat “Un viaje de placer”, sota el pseudò-
nim de “Plácido”. Doncs bé: ¿sap qui eren aquells nois, aquells jovenets 
col·laboradors d’El Tío Camueso? En Roca i Roca, fill de Terrassa, en 
Martí Folguera i l’Antoni Aulèstia, naturals de Reus, i en Ramon Picó, 
mallorquí nat a Pollença. Amb tots ells vem intimar aviat; però la di-
versitat de carreres que emprenguérem nos féu perdre de vista, fins que 
després, al cap de molts anys, ens tornàrem a trobar militant uns i altres 
en el camp de les lletres catalanes. Vegi si no és ben cert que “els homes 
es troben, si les muntanyes no”.

Mes tornant ara en lo del paral·lelisme d’aficions que hi havia entre 
el meu cosí Yxart i jo, lo verament interessant de consignar aquí és 
que durant els primers anys del lapsus de vida de què li parlava suara, 
l’Yxart, esdevingut més tard tan elegant escriptor castellà, ho escrivia 
llavors tot en català i jo a la inversa. El perquè no el sé; però se’m figura 
degut a la major tendència que ell sentia per l’humorisme i la caricatura. 
Sortien també per aquells temps (1865) els Singlots poètics d’en Pitarra, 
i era tant lo que a l’Yxart el divertien, que gairebé cada u d’aquells qua-
derns li inspirava una reparòdia o una imitació. Jo, en canvi, les donava 
més per la filosofia barata o per lo sentimental que sapigués extreure 
d’un Rousseau, d’un Voltaire, d’un Chateaubriand, d’un Lamartine, d’un 
Bernardin de Saint-Pierre, d’un Sue, d’un Dumas (pare), d’un Victor 
Hugo, d’un Espronceda, d’un Pastor Díaz, d’un Zorrilla o d’un Selgas, 
tots els quals també imitava inconscientment o ben escientment. El 
català culte, el poc català culte que llavors ja estampat rodés, ni el co-
neixíem. L’únic llibre d’eixa llengua que ens havia vingut a mans era el 
volum de poesies del Rector de Vallfogona.

Nuet, aixís, de lo que en podríem dir roba d’estar per casa, vaig acabar 
la carrera, i, dos anys més tard, entrí a la Diputació provincial de Barce-
lona a desempenyar una plaça d’oficial d’aquella secretaria, que acabava 
de guanyar per rigorosa oposició. Un o dos anys després, ingressà en les 
mateixes oficines en Joaquim Riera i Bertran. La seva afició a les lletres 
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establí bentost entre ell i jo una corrent de simpatia molt més viva que 
la que pogués enllaçar-me amb els demés cooficials, exceptuant-ne un 
altre, l’Enric Freixa, murcià de naixença, però català de cor i de nissaga, 
músic i poeta tan modest com exquisit, que, per vicissituds insuperables, 
hagué d’emigrar a Buenos Aires, a on morí, no fa molts anys, de director 
de La Nación, que era, per aquells temps, i crec que segueix essent-ho 
encara, el diari més important de la República Argentina. En Freixa i jo 
escrivíem llavors molt poc i, sobretot, publicàvem molt menys que en 
Riera, que ho feia en català i en castellà, i nosaltres únicament només 
en la llengua darrerament citada. Però tots tres, si teníem un moment, 
solíem llegir-nos i consultar-nos els manuscrits més recients. (Jo col·la-
borava llavors, més o menys, en una revista tan poc coneguda com la 
Miscelánea científica y literaria (1874 i 75), en la que escrivien també, 
entre molts altres jovenets, en Menéndez Pelayo i l’Yxart, que havia 
publicat ja bastant, com jo mateix, l’any 1873, en El Siglo Literario).

Més tard (1876 i 77) jo vaig fer-ho encara en algun setmanari satíric 
com La Bomba, al que enviava mos articles sense signar-los o baix els 
pseudònims de “Plácido” o d’“Espoleta”, sens que mai arribessin a saber 
ni els directors d’aquella publicació d’on venien, lo qual no obstava a 
que me’ls publiquessin nets de retocs i en primer lloc gairebé sempre. 
Però en Riera, el més enfebrat dels tres, no ens llegia sols lo seu, sinó 
també molt d’altres; lo d’en Guimerà, d’en Verdaguer, d’en Matheu, 
d’en Vilanova, que solia deixar-nos an en Freixa i a mi embadalits.

—Que hermós! —exclamàvem nosaltres—. Però quina llàstima que 
escriguin vostès en català coses tan bones!... ¿Que no ho veuen que no 
les llegirà ningú de cara i ulls?... Que això és renunciar, estúpidament, a 
una glòria merescuda? I aquí començava, i jo sostenia amb molt de foc 
aquella discussió que encara avui inicien tots els castellans que es dignen 
un dia admirar-nos, i tants milers de catalans que Déu sap el per què els 
daria orelles i ulls, si no s’han captingut encara de lo que ja és més vell i 
rebregat que roquet d’ermità pobre.

L’eloqüència d’en Riera, que sostenia la contrària amb contundents 
raons, i la vàlua dels articles i poesies que anaven apareixent en La Renai-
xensa i en Lo Gay Saber que jo ja per fi llegia, si no conseguien vence’m 
encara, més potser que la raó, la ja crònica aprensió de que mai no arri-
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baria a saber-me valer del català com del castellà (risum teneatis! )... em 
despertaven, quan menys, major interès cada dia a favor de la que jo en 
deia “rauxa estranya” d’aquells joves desconeguts, i més gran desig també 
de coneixe’ls personalment. Per la llei de gravetat moral, començava jo, 
doncs, a recórrer la paràbola que el destí em tenia segurament traçada.

L’amic Riera, brindant-se a satisfer-me aquella curiositat, me pre-
sentà un dia al Cafè Espanyol, llavors instal·lat a la plaça Reial, canto-
nada al carrer de Tres Llits. Allí, de dues a tres, s’aplegava cada tarda la 
colla de La Renaixensa o “dels de les as”, que els deien llavors, per ésser 
acèrrims defensors d’aquesta desinència relativament moderna en els 
plurals femenins, com batejaren també amb el “dels de les es” als qui 
pugnaven per sostenir la tradicional, avui triomfadora, que es reunien al 
Cafè Suís, encara ara existent a l’ala oposada de la mateixa plaça. I allí, 
a la taula del Cafè Espanyol, a la qual jo no deixí més de concórrer, vaig 
fer nombrosa coneixença d’escriptors catalanistes i vaig travar amistat 
perpètua amb en Guimerà, llur capitost; i amb en Vilanova i l’Aulèstia, 
a qui, com ans he dit, havia ja conegut de noi. Poc me costà intimar 
amb tot aquell estol d’ardits patriotes i somniadors com jo mateix, que 
més que parlant de lletres, s’encenien parlant de pàtria o criticant als 
governs d’Espanya. De mica en mica se m’anà encomanant també a mi 
aqueixa dèria, i aixís, sense adonar-me’n i quan encar no m’havia decidit 
a escriure en català per les aprensions d’antany, vaig sentir-me tan cata-
lanista com podés ser-ho el més ardent de tots ells.

Vingué la festa dels Jocs Florals d’aquell any, el 1877, vaig fer-hi cap 
i... en el meu discurs presidencial dels del 1896 quedà prou descrita la 
impressió que a mi aquella em causà. A la nit, empès pels companys 
del Cafè Espanyol, vaig assistir també al sopar, on figurava com a amfi-
trió el president d’aquell any, general Ros de Olano, tot redoltat des de 
mestre Milà avant, de les majors eminències i dels que anaven en camí 
d’ésser-ho del Parnàs català aleshores. No sé qui va col·locar-me entre 
en Josep Coroleu i el doctor Balari, que, si bé admirats, m’eren encar 
desconeguts personalment; arribà l’hora dels trinquis i... oh, vergonya 
meva!... d’un a un van anar aixecant-se tots els comensals, brindant, re-
citant o llegint, menys jo, l’intrús, l’únic autor allí desconegut, amb tot i 
haver omplert tantes resmes de paper en aquella llengua, que havia sigut 
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