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Apart de les qüestions arquitectòniques que varen afectar de manera transcenden-
tal a la Barcelona de finals de segle, l’escriptor Narcís Oller (Valls, 1846-Barcelona,
1930) va demostrar un gran interès per la resta de les denominades “belles arts”,
tot i que en aquestes va ser més conservador. En arquitectura, Oller va apostar
efectivament per la modernitat i el progrés que implicava la ciutat nova que s’ana-
va construint (es va traslladar a viure a la Rambla de Catalunya), però respectant
la tradició. Això el va portar, per exemple, a denunciar l’actitud dels especuladors
que volien arrasar la ciutat vella en nom del progrés, i també a defensar el Castell
dels Tres Dragons –el restaurant de l’Exposició Universal de 1888 dissenyat per
Domènech i Montaner– de línies netament modernistes. Pel que fa a l’obra d’un
altre arquitecte modernista com és Antoni Gaudí, la seva obra no l’entusiasmà
especialment. Malgrat tot, va tenir paraules elogioses per la Sagrada Família, obra
a la qual Gaudí es va dedicar en exclusiva des de 1914, quan va deixar de dirigir les
altres obres que estava realitzant (l’església de la Colònia Güell, el Park Güell i la
restauració de la catedral de Mallorca): 

En les obres verament grans i originals que està fent en el temple de la Sagrada
Família, hi ha molta originalitat de bona llei, molt de genial en l’alt sentit de la
paraula. Dic molt perquè tampoc ho accepto tot en absolut. Però, davant d’a-
quell esplet d’imaginació poètica i de problemes nous d’estàtica, abaixo el cap
amb reverència i saludo a l’autor reverentment.1

D’altra banda, l’organització de la gran mostra impulsada per l’alcalde Rius i
Taulet va evidenciar el que Oller ja havia denunciat en articles a la premsa –la
manca d’estàtues de la ciutat– i va propiciar un canvi de sensibilitat de les autori-
tats competents en aquesta matèria. L’escultura monumental, doncs, tingué el seu
zenit amb l’Exposició, amb exemples tan notoris com la decoració del passeig de
Sant Joan (amb estàtues dedicades a personatges històrics) o el monument a
Colom, al qual Oller va dedicar un parell d’interessants articles.2

La pintura tampoc va escapar dels interessos d’Oller, com ho demostra el fet
que aquesta fos elegida per ambientar un dels seus primers textos (El pintor Rubio),
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a més de la correspondència mantinguda amb el seu cosí, l’escriptor i crític d’art
Josep Yxart, els itineraris dels seus viatges, la seva amistat amb pintors, els seus
articles periodístics i, com no, la seva producció literària. Per Oller, la pintura i el
seu context van ser un fenomen de gran interès literari que es va reflectir tant en
passatges de La febre d’or com en nombrosos contes, els quals va utilitzar per des-
plegar les seves idees sobre l’artista –pintor, músic o escriptor– en la societat bur-
gesa. En l’apartat estilístic, aquesta literatura “artística” –a l’igual que la que no ho
és– sovint es va veure contagiada per una concepció netament “pictòrica”. A La
febre d’or, per exemple, hi ha diverses descripcions de vistes panoràmiques que
esdevenen vertaders quadres i que van motivar Santiago Rusiñol a escriure a Oller: 

...En quant á las descripcions, noy, pintas ab colors de debó. Aquella bolsa es de
magnificament pintada: hi ha termes y ha distancia hi á llum y la gent si pasejan
y hi cridan enregollats y aquilotats.3

Però la cosa no acaba aquí, ja que, a l’hora de titular els seus treballs, Oller es
va servir d’una terminologia amb clares reminiscències pictòriques: Croquis del
natural, Notes de color, Figura i paisatges, Perfiles y brochazos, etc.

Certament, el tema artístic és ben sucós i es pot tractar de mil maneres dife-
rents. En el conte titulat El retrat, Oller es va fixar en un dels temes claus del feno-
men artístic de l’època, com era la utilització de l’art amb l’única finalitat de millo-
rar la imatge personal: 

Mentre no tenia un xavo treballava com un negre: un cop ric, un cop s’ha sentit
anomenar pertot arreu senyor don Joaquim, ha pensat que sa nova situació li
imposava nous deures, ha deixat de treballar, s’ha proposat fer treballar als
altres, trobant per a son ús particular una norma de conducta que tranquil·litza
sa consciència, injustament alarmada. Heus-la aquí sintetitzada en la següent
fórmula, generosa i prudent alhora: «ésser l’emparança del pobre, sense minva-
ment del capital ni caure en mansuetuds ridícules»; [...] amb el desig de no ésser
un ric vulgarot com aquells a qui criticava quan s’apartaven d’ell, està estudiant
botànica, agricultura, posant-se al corrent de l’esport, i visita quotidianament el
taller d’un artista. Té bon cor, presum de gust i vol ésser amateur.4

En efecte, el senyor Don Joaquim esdevé un paradigma d’aquell burgès de finals
del XIX a Catalunya que, gràcies a uns beneficis amb un creixement sense fi apa-
rent, començà a relaxar-se i dedicar una petita part del seu temps a “fer cultura”, a
buscar un vernís cultural que li donés prestigi en una societat on les formes estaven
canviant. 

Cal recordar que el darrer terç del vuit-cents va ser un període de veritable enri-
quiment per a Catalunya, «motivat per l’expansió de la xarxa ferroviària, que per-
metia vendre amb més facilitats per tota la Península els productes industrials
fabricats a Catalunya o importats a l’estranger, i afavorit pel creixement del comerç

3. Núria CABRÉ i Enric GALLÉN, «Set cartes de Santiago Rusiñol a Narcís Oller», Faig, 11 (març de 1980), pàg. 49.
4. Narcís OLLER, «Croquis del natural. Notes de color. Records de noi», dins Obres completes, Barcelona, Gustau
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de teixits amb Amèrica, per l’auge de la indústria vitivinícola, per la repatriació de
capitals fets a les colònies i per la venda de propietats agrícoles situades a la vora
de Barcelona per a l’edificació de la nova ciutat».5 Tot això va fer que s’acumules-
sin molts de diners i que el total d’estalvi mobilitzable excedís el total de la capaci-
tat d’inversió, fet que va propiciar que els rics s’iniciessin en el consum d’objectes
de luxe. La ingenuïtat i el desig latent d’ostentació pública va fer que la superficia-
litat (més o menys matisada) triomfés per sobre de qualsevol altre paràmetre i que
les residències d’aquestes famílies benestants fossin un aparador del seu poder
adquisitiu a través d’una acumulació d’objectes difícil de pair a ulls d’avui. Per tant,
el costum d’anar a les galeries d’art (que neixen en aquest moment) va ser un dels
efectes més visibles d’aquest canvi de formes que, amb tot, no va fer desaparèixer
els vicis propis dels homes de negocis, ja que molts d’ells no van voler entendre
d’art, sinó tenir la certesa d’haver efectuat una bona “compra”. L’historiador de
l’art Francesc Fontbona ho resumeix perfectament: 

Aviat la venda pública d’obres d’art esdevingué habitual i, malgrat la desapari-
ció física d’aquell històric Palau de Belles Arts [edifici creat pels propis artistes al
Passeig de Gràcia i que estigué en peu des del 1868 fins el 1874], el tràfic de qua-
dres i escultures no sols no minvà, sinó que es consolidà a través de l’aparició de
galeries d’art privades, la més important de les qual seria la Sala Parés, botiga
de material artístic convertida en sala d’exposicions el 1877. La desclosa d’un
veritable col·leccionisme de peces coetànies va, doncs, lligada íntimament a l’es-
tabliment d’aquesta mena de sales d’art. A partir d’aleshores un gran nombre
d’aficionats, lògicament pertanyents d’entrada a la pròspera burgesia catalana
de l’època de la Febre d’or, esdevingueren compradors més o menys habituals
dels productes exhibits a les galeries. Tanmateix aquest hàbit adquisitiu no ha de
fer pensar tampoc encara en l’existència d’un autèntic col·leccionisme; el que
aquells compradors buscaven per damunt de tot, més que peces amb el que
podríem dir-ne un carisma cultural, eren elements decoratius de “categoria”
per a les seves llars. [...] D’aquí al veritable col·leccionisme modern, però, hi
havia un pas, un pas tanmateix que avançarien els fills dels homes de la Febre
d’Or.6

Aquesta afecció artística, aquest acostament a l’art per part dels benestants, es
podia donar de manera més o menys ben intencionada. Oller ho exemplifica molt
bé a La febre d’or: d’una banda, hi havia aquell client/a que partia de la ignorància
sobre la cosa artística, però que intuïa que aquest món li faria més planer el seu
camí cap a una cota d’“espiritualitat” més alta (Delfineta); de l’altra, hi havia aquell
client que se sentia gairebé obligat a gastar-se part dels guanys en obres d’art, per-
què aquestes eren les que millor podien emmirallar el seu triomf en l’escala social
(Llassada).7 Per tant, a aquest últim tipus de clients tant els era comprar un gerro

5. Josep TERMES, «De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil. 1868-1939», dins Història de Catalunya,
Barcelona, Edicions 62, 1987, vol. 6, pàg. 124.

6. Francesc FONTBONA, «Les col·leccions catalanes d'art modern», dins Les antiguitats i els antiquaris, Barcelona,
Gremi d'Antiquaris de Catalunya, 1985, pàg. 41-42.

7. Alan YATES, Narcís Oller. Tradició i talent individual, Barcelona, Curial, 1998, pàg. 275.
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com una obra mestra de la pintura, perquè, a efectes pràctics, tots tenien la matei-
xa funció: fer bonic. Oller creia que, malauradament, el segon personatge era el
que més abundava en la societat que li havia tocat viure. Una decepció que va com-
partir amb Santiago Rusiñol i que apareix nítidament en la correspondència que
varen mantenir. Ambdós es queixaven de la impossibilitat de professionalitzar-se a
causa de la incomprensió dels qui tenien el poder de crear les condicions idònies
perquè això passés: els burgesos, és a dir, la seva mateixa classe social. En aquest
sentit, arran del ball de disfresses que el 1889 va organitzar el Cercle Artístic de
Barcelona, Oller va escriure a La Vanguardia:  

Incomprensible parecerá lo que digo, al mundo del buen tono de otras capita-
les, que respeta, admira y aún se disputa en sus salones a los artistas más renom-
brados de su país. Pero aquí ha vivido una parte de ese mundo en medio de la
sosera más espantosa, la de la moda del figurín, bajo un cielo tachonado de
onzas de oro o de cruces, y sin cuidarse de un elemento tan civilizador como el
arte.8

Si el Cercle Artístic (ubicat aquell any a l’antiga Casa Gibert de la plaça de
Catalunya) va ser un punt de trobada entre la burgesia i els artistes,  el gran san-
tuari on es segellava aquesta unió es trobava uns quants carrers més avall, concre-
tament al carrer de Petritxol, número 5. Oller ho va descriure així, en un altre arti-
cle a La Vanguardia, també el 1889:

...El Salón Parés ha sido para Barcelona una institución, una necesidad. Desde
aquel día [es refereix al dia de la seva inauguració], la Barcelona culta desfila
semanalmente por las salas de aquella galería; los devotos del grupo tienen que
visitar, en los días festivos, dos templos: la parroquia y el Salón Parés. No tienen
ya sólo devotos los santos; los tienen también nuestros artistas: en el Salón Parés
hay jubileo todo el año.9

Oller demostra de nou la seva agudesa descriptiva: abans del tombant de segle,
les exposicions a can Parés van ser un autèntic esdeveniment, especialment la deno-
minada “Exposició Extraordinària de Belles Arts”, una mostra de caràcter anual
que la sala organitzava cap a finals d’any amb peces dels artistes habituals de la sala
i que esdevingué un dels actes més importants de la vida cultural barcelonina.
Òbviament, una gran part d’aquesta clientela no tenia ni idea sobre temes artístics
(tot plegat era una situació bastant nova), però per Oller això era secundari, ja que,
segons ell, «qué daño han de causar los disparates que allí se oyen, si en cambio, a
fuerza de ver y comparar, la masa aprende, el gusto se depura, el número de com-
pradores aumenta y la afición a poseer objetos artísticos crece y desarrolla cada día
más?».10 Tant en aquest article dedicat a la Sala Parés, com en el capítol XV de la
primera part de La febre d’or, on apareix aquest establiment, la llista d’autors citats
per Oller no té una lògica interna que permeti arribar a cap conclusió sobre el seu

8. CABRÉ, La Barcelona..., pàg. 153.
9. CABRÉ, La Barcelona..., pàg. 182.
10. CABRÉ, La Barcelona..., pàg. 183.
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gust artístic o altres consideracions, ja que no es poden adscriure clarament a una
única tendència estilística. No obstant, cal dir també que cap d’ells s’escapa del que
es podria anomenar escola realista: des dels precursors, com Ramon Martí Alsina
o Benet Mercadé, al neoromàntic Modest Urgell o els més anecdotistes germans
Masriera, tots ells es mouen dins el realisme pictòric, i quan cita algun autor que
avui es coneix per formar part d’altres escoles més avançades –els ja mencionats
Casas i Rusiñol o l’Eliseu Meifrén– ho fa perquè en el moment de la redacció
d’ambdós textos encara no havien fet el canvi. En el cas de la novel·la, més que fer
al·lusió a una exposició real o fixar un llistat d’autors interessants segons les seves
preferències, Oller va optar per enumerar un grup de firmes prou variat, perquè el
lector contemporani s’emportés una impressió general de conjunt que li aportés
–com ja ha assenyalat el professor Yates–11 una forta sensació d’historicitat, de
verisme de la trama.

Ara bé, Oller va deixar uns quants testimonis que permeten aventurar una hipò-
tesi sobre el seu gust artístic, especialment pel que fa a pintura. A finals d’abril de
1890, la Sala Parés de Barcelona va exposar el famós quadre de Luis Jiménez
Aranda titulat Una sala de hospital durante la visita del médico (actualment al
Museo del Prado), el qual havia estat guardonat amb la medalla d’or a l’Exposició
Universal de París de 1889 i que va significar el triomf del realisme social per sobre
de la pintura d’història en el món acadèmic estatal. De fet, un canvi gens tràgic pel
públic conservador, ja que es tractava d’un simple canvi temàtic on es permutava el
pintoresquisme del passat per una trivialitat del present que ocasionalment podia
sacsejar la consciència. Oller va aprofitar el pas del quadre de Jiménez Aranda per
Barcelona per desenvolupar una sèrie de teories: 

Yo espero que este premio tenga grandísima trascendencia en la marcha de
nuestra pintura. Gracias a él, no serán pocos los que abandonarán el absurdo
procedimiento de buscar el asunto en la pálida narración del historiador y que
irán a demandarlo siempre a la realidad viviente, única que puede proporcio-
narlo con todo el vigor de luz, poesía y sentimiento que necesita el artista para
que en sus cuadros haya algo más que líneas y color sin alma. No apareceremos,
de hoy, más a los ojos de Europa como un pueblo inconcebible que abandona
la tradición de sus grandes maestros, de su envidiado Velázquez, por la que le
legaron los extraviados cultivadores del pseudoclasicismo y del romanticismo.12

Però el judici d’Oller sobre la peça i el que havia de ser la pintura no acabava
aquí: «Como toda pintura buena, tiene, la de Jiménez, la cualidad de no parecer
pintada. Es, además, sugestiva en alto grado, y despierta tal ilusión de verdad, que,
a poco que se ensimisme el espectador contemplándola, se siente trasladado den-
tro de aquella sala que no existe».13 Oller utilitzà aquí el concepte de “veritat” com
a requisit indispensable perquè una pintura sigui “bona”, curiosament el mateix
concepte que el pintor Joaquim Vayreda emprà en el brindis d’homenatge que li va
fer a Jiménez Aranda el dia de la presentació del quadre a can Parés, del qual va

11. YATES, Narcís Oller..., pàg. 273.
12. CABRÉ, La Barcelona..., pàg. 187.
13. CABRÉ, La Barcelona..., pàg. 186.
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afirmar que era «un vot decisiu a favor de l’art veritat en oposició a l’art convencio-
nal, és a dir, l’art que sent el que fa, en contra de l’art que només fa el que sap».14

Quina profunditat intel·lectual tenen per Oller les etiquetes de “veritat” i “rea-
lisme” en la pintura? Per respondre-ho és interessant compilar i contrastar més tes-
timonis, com el que ens va deixar el seu gran amic i també escriptor Joan Sardà:

N’Oller és un fanàtich de la veritat en l’art. No admet los idealismes en les pin-
tures de la naturalesa interna. Ciselladures i filigranes retòriques de la forma
literaria; rebuscaments i maravelles convencionals de la forma pictòrica ò plàs-
tica, tot axò’l subleva, l’indigna de debò, però de debò, com una profanació, com
un atentat. [...] No es d’estranyar l’apassionament de n’Oller per la veritat realis-
ta en l’art. [...] No necessito anar a Cerdanya per veure la vall de Puigcerdà: en
Marquès, lo pintor, se dèu recordar d’una lluminosa descripció que n’Oller nos
en va fer un dia de conversa d’amichs. Se’n dèu recordar perque’ns varem estar
un quart d’hora pendent de sos llavis y veyent, no dibuixarse ni pintarse, no n’hi
hà prou, veyent riure aquella vall que tant bonica dèu ser segons nos la va des-
criure. Cito aquest detall, com un de tants, per lo que’ns ferí a n’en Marqués y
a mí.15

Aquesta anècdota recollida per Sardà subratlla de nou com Oller només va con-
cebre la pintura d’un mode realista i vinculada al concepte de “veritat”. Si es ras-
treja en els seus contes i articles, aquesta “veritat” apareix encara més vegades. El
1886, quan el pintor Baldomer Galofre va exposar a la Sala Parés, Oller va anotar: 

Pintor essencialment modern, és, sobretot i abans que tot, un enamorat de la
veritat viva. Com el poeta, com el novel·lista del dia, observa el món que el rode-
ja; tot allò que hi pertany l’interessa, el commou, l’entusiasma, i li fa agafar el
llapis o el pinzell per perpetuar tot el que té de bonic i interessant aquell frag-
ment de realitat tal com l’han vist sos ulls, tal com ha travessat per son tempe-
rament: no amb la morta fredor d’un copista vulgar o de la màquina; sinó amb
tota la vida, tota la llum, totes les energies i aromes que li han fet glatir el cor.
Heus aquí l’art; heus aquí l’artista. [...] Compondre el que no ha vist, falsificar
caràcters i èpoques, fer, en una paraula, allò que no viu en la realitat ni ha
començat per ferir-lo a ell, seria per a en Galofre una abjecció que pugna amb
son temperament, amb sos sentiments d’independència i fidelitat.
[...] –Aquí hi ha una artista de debò, tan franc, tan sincer, tant lleial com l’ho-
me!16

L’any següent, arran de les peces que el pintor Enric Galwey va incloure a la cin-
quena “Exposició Extraordinària de Belles Arts” de la Sala Parés, Oller s’hi va refe-
rir en un article a La Il·lustració Catalana amb termes molt similars; trobava que els
seus quadres eren fantàstics perquè «al contemplar aquells paisatges un s’hi troba

14. Joan A. MARAGALL, Història de la Sala Parés, Barcelona, Selecta, 1975, pàg. 44.
15. Joan SARDÀ, Obres escullides, Barcelona, Llibrería de Francisco Puig y Alfonso, 1914, pàg. 147-149.
16. Narcís OLLER, «Al llapis i a la ploma. Vària. Rurals i urbanes», dins Obres completes, Barcelona, Gustau Gili, 1928,

vol. IX, pàg. 154-156.
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bé; car li’n recorden tants i tants que un hom ha trepitjat! I en aquesta il·lusió, que
és fi suprem de l’art tal com jo l’entenc, està la poesia que, a la contemplació, es
desperta. [...] En Galwey, com tots els artistes de debò, ha demostrat que la poesia
no exigeix recursos artificials, ni composicions rebuscades; que cal tan sols anar-la
a cercar i saber-la trobar al fons de la veritat, on jau sempre».17

A part del pòsit romàntic que desprenen aquests dos fragments, es poden
deduir diverses conclusions sobre la filosofia d’Oller al voltant de la pintura, les
quals es varen mantenir inalterables tota la seva vida. Per Oller, la pintura havia de
servir a la “veritat”, i aquesta consistia en reflectir el “present”. Per tant, si la “veri-
tat” és la conformitat de les coses amb el concepte que es forma d’elles a la ment,
els quadres havien d’esdevenir proves materials d’aquesta conformitat i, si l’artista
volia ser “sincer” –com Oller titlla a en Galofre– només podia pintar el que veia i
no capítols èpics que mai havia vist o, com a molt, li havien explicat. Oller podria
haver utilitzat altres termes per referir-se al tipus d’obra que desitjava que un pin-
tor fes (“pintura del present”, per exemple), però va preferir servir-se d’una quali-
tat moral com la “veritat”. En aquest sentit, no es pot oblidar que, al marge de la
seva procedència, tota ciència moral coincideix en què hi ha uns punts intocables
que han de regir la conducta humana i «dir la veritat» –com també ho és no matar–
és un d’ells. 

Si, com s’ha vist, el criteri estètic d’Oller va estar per sobre de buscar únicament
la versemblança amb la realitat, també cal dir que no va anar gaire més lluny. En
efecte, la pintura havia de basar-se en l’observació del present; així, al parlar de
l’artista Josep Estruch, Oller anotava: «al meu entendre l’Estruch és un gran obser-
vador, i, per tant, té saba de realista. Com Gavarni [pseudònim d’Hippolyte
Chevalier, famós caricaturista francès del segle XIX], pren sos tipus del carrer, del tea-
tre, de l’església, del passeig».18 I dins de l’observació del present, de manera més
específica aquells fragments que commovien a l’artista. Aquest havia de convertir-
se en «un narrador que s’emociona amb la seva narració» –tal com Zola va definir
el mateix Oller–, i per aconseguir-ho, havia de pagar una penyora que a la llarga es
transformaria en una potent càrrega anti-modernitzadora: no podia renunciar a
“l’asunto”, és a dir, al tema principal del quadre que, segons la pedagogia artística
més arrelada a l’època, era la cosa més important d’una obra... tot i que la majoria
de pintors sempre es van prendre aquest “asunto” com un pretext per poder
demostrar les seves habilitats. Sobre la necessitat que tenia Oller de trobar l’as-
sumpte en una pintura, vegi’s aquesta anècdota que va viure al costat del pintor
Modest Urgell i que recordava així:

... un estiu, ell i jo ens trobàrem casualment, a Banyoles, a la mateixa dispesa on
anava jo a parar. Hi estiguérem quinze dies junts; i, acampanyant-lo jo cada
tarda al camp, on anava ell a prendre notes, fou quan, amb gran sorpresa meva,
vaig descobrir aquell estrany procediment [...]. Un cop a lloc, triava el punt de
mira i el moment lumínic; contemplava una estoneta, molt callat, el panorama;
s’asseia, armava la paleta, es posava a pintar; i quan s’aixecava donant per fini-

17. OLLER, Obres..., Selecta, pàg. 1.434.
18. OLLER, «Al llapis...», pàg. 154-156.
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da la tasca, no havia fixat a la tauleta sinó tres o quatre faixes horitzontals: la del
color i to generals del cel, les corresponents als últims termes de terra, la del pri-
mer, i... prou: plegava la capsa i... cap a casa o a passeig. Tot intrigat, vaig dir-li
el primer dia:
–Ai, ai! i què en fareu, d’això?
–Un quadro.
–¿Sense muntanyes, sense arbres ni cases, ni res més del paisatge que tenim a
la vista tan remaco?
–De muntanyes, d’arbres i cases, ja me’n sé dibuixar jo a gust meu: el que em
calia, que era només fixar aquí el que és variable i fugitiu, to i claror, ara ja ho
tinc.
–Però i l’assumpte?
–Jo me l’empesco: el vull ben meu.19

En el cas d’Oller, aquest “assumpte” estaria limitat –de manera tèbia, però irre-
nunciable– per la moral i la religiositat.

Lluny del fonamentalisme religiós, el sentiment catòlic d’Oller va fer decantar
el seu gust per un tipus de pintura on la moral aparegués, però sense estridències
ni visions, tant enlluernadores com erròniament simplificades; en aquest sentit, el
quadre ja comentat de Luis Jiménez Aranda o el conegut Ciència i Caritat de
Picasso –que parteix d’unes mateixes coordenades estètico-morals– serien dos
exemples del bon fer d’un artista. 

Es tracta d’una demanda de moderació que va molt lligada a la que Josep Torras
i Bages, mossèn consiliari del Cercle Artístic de Sant Lluc, abans que el nomenes-
sin bisbe de Vic, va inculcar als socis d’aquesta històrica entitat barcelonina i que
queda perfectament reflectida en la famosa polèmica que va suscitar el quadre La
mort sobtada, de Joan Llimona. Com diu Mercè Doñate:

Torras i Bages va fer adonar als membres de Sant Lluc que la seva missió com
a artistes cristians no era pas fer apologètica o donar lliçons de moral sinó limi-
tar-se a conrear l’art i la bellesa amb esperit cristià. «Vostès no són una congre-
gació; la seva entitat té per objecte primordial conrear l’art i perfeccionar-se en
son exercici... cadascú que faci la seva feina». Torras i Bages va exercir una
influència molt considerable sobre els artistes de Sant Lluc en general i sobre
Joan Llimona en particular.20

El 1893, a la primera exposició col·lectiva que va fer el Cercle Artístic de Sant
Lluc, Llimona va presentar el quadre en qüestió, on de manera grandiloqüent i exa-
geradament efectista apareixia una dona de moral “dubtosa” que moria sobtada-
ment. El quadre va rebre fortes crítiques, motiu pel qual Llimona va  prendre una
decisió dràstica: pintar a sobre una altra obra i presentar-la a la “Tercera Exposició
de Belles Arts i Indústries Artístiques”, que es va celebrar a Barcelona el 1896. La
nova obra, titulada Tornant del tros i actualment conservada al Museu Nacional

19. Francesc FONTBONA, Gemma ROMAGOSA i Carmen RODRÍGUEZ, Modest Urgell, 1839-1919, Barcelona, Fundació
«La Caixa», 1992, pàg. 13-14.

20. Mercè DOÑATE, Joan Llimona, Josep Llimona, Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2004, pàg. 13.
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d’Art de Catalunya, mostra una família tornant de treballar que resa el rosari: és
evident que el rerefons religiós encara hi és, però el to és molt més assossegat. De
ben segur, a Oller li va plaure aquest canvi d’enfocament, tan proper a aquella sere-
nitat preconitzada per Torras i Bages. De fet, ell mateix va recriminar-li al pintor
Dionís Baixeras –curiosament president dels “llucs” durant un temps, com en
Llimona– la seva incapacitat d’«entendre la diferència que va del misticisme her-
mós, sublim, de qui pot plorar pensant només amb una llaga de Crist, a la hipocre-
sia convencional que exerceixen avui els habituals lectors del Diario de Barcelona,
uns quants pobres d’esperit i els milers de fariseus que sempre han pululat pel
món».21

En resum, es pot dir que el gust artístic de Narcís Oller va ser conservador, no
tant pel seu afany moralista o religiós, sinó per la insistència a reclamar un
“assumpte” en tot quadre, que, si bé és cert que el volia actual i mancat d’hipocre-
sia, l’acotava dins uns límits temàtics i conceptuals que no incloïa ni el total de la
societat, ni per suposat l’esfera simbòlica. Això el feia mostrar-se desconfiat a la
influència que exercia París en els artistes catalans, com ho demostra una de les
cartes que Rusiñol li va escriure des de París: 

En cuant à lo qu’em dieu de quedarme á Paris, realment penso passarhi l’hivern
y estudiar de debó. Teniu molta rahó ab lo que m’aconselleu y crech que efecti-
vament los cuadros deuhen pintarse en lo pais qu’un á nascut, qu’es alli ahont
un à mamat y al ravés. Pero sabeu molt be que dintre’l puñasero art existeix una
gran part de gimnastica y aquesta en lloch se pot fer com aqui.22

A un nivell purament especulatiu, doncs, es pot concloure que a Oller, com suc-
ceeix a les seves novel·les, el món obrer en si mateix no va interessar-li com a tema
per a la pintura, mentre que les misèries burgeses, per bé que no havien de ser igno-
rades, havien de rebre un tractament adequat per a la seva presentació en públic, per
no caure en la sordidesa. Dit d’una altra manera, Oller no volia que el pintor mentís
o edulcorés el seu retrat de la societat, però tampoc que digués tota la veritat. 

Com a contrapunt, i per comprovar la importància que té el sentit que se li
donen a les paraules, és interessant comprovar com Joaquim Torres-Garcia, un pin-
tor que també va desconfiar de París, que també era creient i membre del Cercle
Artístic de Sant Lluc i que opinava que l’art havia de perseguir la veritat i estar sot-
mès a un ordre moral («la pintura i l’escultura no deuen ser únicament plàstiques,
sino que deuen tenir un sentit moral profundíssim, i en cert modo, manifestar el
criteri filosòfic que l’artista puga tenir del món»),23 va encarnar un tipus de pintura
radicalment diferent a la que Oller propugnava. El 1913, Torres va publicar un lli-
bret titulat Notes d’art, on va compilar i revisar diversos textos seus. Un d’ells el va
titular «De la fantasia i del realisme» i aportava la següent reflexió:

Tenim  per enemics de l’art a la fantasia i al realisme. A primera vista semblen
oposats, mes a poc que un reflexioni veu que són una sola cosa. Perquè la fan-

21. OLLER, Obres..., Selecta, pàg. 1.429.
22. CABRÉ, «Set cartes...», pàg. 38.
23. Joaquim TORRES-GARCIA, Escrits sobre art, Barcelona, Edicions 62, 1980, pàg. 64.
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tasia no és més que un realisme que fuig de lo natural.
[...] L’art superior se mou en una altra esfera. No és fantàstic ni real; és verda-
der. Ell vol donar-nos l’essència de les coses, fuig de lo accidental, de l’aparièn-
cia; ell cerca la veritat, realitza la síntesi. I així ens dóna, en un tot proporcionat
a la nostra capacitat, l’ordre de les coses.
Per tot això dit, la tendència de l’art modern, que vol les imatges estilitzades,
decoratives, despullades de tot realisme, va perfectament encarrilada, i dins d’e-
lla se fan i se faran coses definitives.
Per sobre de la realitat, per sobre de la observació de la vida, per sobre de tot
està la idea. Per això trobem una manca completa de lo que entenem per art, en
el més alt sentit, o que quant menys és un art rudimentari, el d’aquell artista que
es limita a la còpia (encara que sia amb escolliment, i encara que dins de certa
forma que el posa per damunt de la còpia esclava) d’un tros de paisatge o munió
de gent o figura, mes tal com la veiem en la realitat, sense triar i compondre,
sense triar lo essencial de lo característic, en fi, sense sotmetre la realitat aques-
ta a un ordre ideal.24

Així doncs, Torres-Garcia també exigia la veritat, però situada en un ordre ideal,
despullada de «tot realisme» i allunyada d’una visió rudimentària que es basés en la
mera còpia «d’un tros de paisatge o munió de gent». Oller i Torres-Garcia, per tant,
propugnaven dues veritats diferents sobre l’art, que són les mateixes amb les que es
van debatre molts artistes –des de finals del segle XIX– per encarar la seva obra.
Sense anar més lluny, un dels pintors més pròxims a Oller, Santiago Rusiñol, exem-
plifica perfectament aquest trànsit d’idees al voltant de la pintura. Al principi,
Rusiñol i Oller compartiren uns mateixos gustos pictòrics al voltant dels realistes
francesos (especialment per l’obra de Dagnan-Bouveret i Bastien-Lepage). Però el
1894, després d’un viatge a Itàlia, Rusiñol començà a explorar la via simbolista: el
quadre titulat Pulvis, cineres, nihil, d’aquell mateix any –on apareix una pira on cre-
men diverses caixes de morts– és ben simptomàtic d’aquest canvi de sensibilitat.
Paral·lelament a la seva faceta d’escriptor –i un cop superada la seva addicció a la
morfina–, Rusiñol anà transformant aquest simbolisme místic –i a voltes macabre–
cap un simbolisme centrat en el tema dels jardins, el qual esdevindria el motiu més
repetit dels seus quadres en els darrers anys. A Oller no li deuria agradar el canvi.
Indubtablement, els quadres que havia fet Rusiñol fins aleshores, inspirats en zones
suburbanes, llocs atrotinats, treballs humils o interiors burgesos, quadraven perfec-
tament amb el tipus de pintura que Oller anhelava, però tot el que anés més enllà ja
eren, com deia en Sardà, «ciselladures i filigranes retòriques» mancades d’interès.

Al marge d’aquest canvi en la trajectòria de Rusiñol, Oller es mostrava lleuge-
rament satisfet perquè pressentia que a Catalunya s’estava desenvolupant una
escola pictòrica moderna, allunyada dels temes històrics. Parlant d’en Dionís
Baixeras, afirmà: 

Jove encara, ja es considerava, potser, com a pare o fundador a Espanya, i
millor diria a Catalunya (car fora d’aquesta regió sembla que encara no en

24. TORRES-GARCIA, Escrits..., pàg. 47.
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saben res a hores d’ara) d’eixa formosa escola moderna que, a França, han posat
en boga Millet, Breton, Bastien-Lepage i Dagnan-Bouveret, allí anomenada la
Intimitat. I sia com vulga, potser En Baixeras té raó. Jo almenys no tinc record
que abans d’ell, a Barcelona, ni enlloc més de la Península, haja ningú perseguit,
amb tanta constància ni amb intenció tan manifesta, el caràcter típic de nostres
mariners i pagesos, llurs habituds i costums, que és ja l’únic de típic que ens
queda. Veritat és que en Vayreda féu, abans que ell, algun ensaig d’això en Les
primeres calces i en L’enterro d’un gos...25

Oller tenia molt clar el que li agradava. Quan va anar per primer cop a París, el
1878, com a corresponsal de La Renaixensa amb motiu de l’Exposició Universal, ja
va mostrar la seva disconformitat amb la pintura que es podia veure a la secció de
Belles Arts, la majoria d’estil pompier. Acompanyat del seu cosí Josep Yxart, les
impressions que es dugueren del certamen es van convertir en una sèrie d’articles
a La Renaixensa que, signats O.Y., han deixat un interessant testimoni sobre els
forts ciments en què es basa el gust realista d’Oller. Tot i que en aquell moment ell
i el seu cosí es trobessin en un període de crisi i recerca intel·lectual, ambdós tenien
clar que el món de la pintura necessitava una profunda renovació: 

Tots los gèneros, tots los assumptos hi tenen cabuda, i lo que li dóna un gran
atractiu, al primer cop d’ull, és veure precisament que no hi falta ni cap modo
de sentir lo color dels coneguts ni cap varietat en la especial manera de conce-
bir. Però, en canvi, tampoc apareix realment una nota nova, l’aubada d’un nou
dia; l’art segueix son camí conegut, sense altre ideal, per ara, que lo molt nobi-
líssim d’acostar-se sempre més a la naturalesa, fugint d’igual modo d’enlletgir-
la per sistema, com del convencionalisme en la interpretació.26

Dit d’una altra manera, avorrien la pintura pompier que, representada per artis-
tes com Bouguereau i Bonnat, capitalitzà el repartiment de medalles d’aquell any.
D’artistes moderns, amb una sensibilitat realista (els impressionistes continuaven
essent rebutjats per l’Acadèmia i Oller es va quedar sense veure’ls en aquest pri-
mer viatge), n’hi hagueren més aviat pocs: el ja citat Dagnan-Bouveret o Jules
Breton, de qui Oller va escriure que mereixia «ésser col·locat en primer terme, en
lo innumerable grupo d’artistes de sa pàtria», entre d’altres coses, perquè no basa-
va la seva obra «en aparatoses composicions».27

En resum, Oller volia una pintura realista, basada en una veritat que entenia
ancorada en el present i la moral. No es pot menystenir, en aquest punt, la influèn-
cia que va exercir Josep Yxart sobre el pensament estètic del seu cosí. Precisament,
a partir de l’estudi de l’epistolari que van mantenir tots dos, la professora Rosa
Cabré concreta una sèrie de línies mestres en el pensament d’Yxart, que no s’allu-
nyen gaire dels d’Oller:

25. OLLER, Obres..., Selecta, pàg. 1.428.
26. Josep YXART, La descoberta de la gran ciutat: París, 1878, edició a cura de Rosa Cabré, Tarragona, Institut d'Estudis

Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1995, pàg. 57.
27. YXART, La descoberta..., pàg. 79.
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Les cartes, amb les referències a  les lectures i amb els comentaris ideològics i
estètics que treuen a la llum pública, permeten concloure que, en el pensament
d’Yxart, s’hi sintetitzen una visió personal de l’art i la literatura, que no sofreix
cap variació profunda amb els anys i es compagina amb una completa participa-
ció als moviments estètics pels quals la seva vida de professional de les lletres
traspassà: romanticisme, naturalisme i modernisme. Aquesta posició el situa
molt a prop de Clarín com ja va apuntar Sergi Beser, al afirmar que la solidesa
i modernitat d’ambdós crítics té el seu motiu principal en el fet que recolzin les
seves idees en quatre bases: a) humanisme, b) consideració de l’art com un mitjà
de coneixement, c) realisme i d) historicisme.28

Amb matisos, les bases enumerades són les mateixes que Oller va desitjar per
l’art pictòric. Una influència mútua que s’explica per les nombroses i entusiastes
converses que varen mantenir sobre art i literatura i la lectura profundament críti-
ca dels seus respectius escrits. En aquest sentit, cal tenir en compte que la produc-
ció escrita d’Yxart com a crític d’art esdevé bàsica per a l’estudi de l’història de l’art
català de finals del XIX: el 1881, per exemple, va publicar Fortuny, ensayo-biográfi-
co-crítico; el 1883, començà a dirigir la revista i la col·lecció Arte y letras; i el 1886,
abans de fer un segon viatge a París amb Oller, publicà el primer volum de El año
pasado, compilació de textos que el consagraren com a crític.

28. Rosa CABRÉ, Epistolari Josep Yxart - Narcís Oller, Resum de la tesi doctoral, Barcelona, Centre de Publicacions de
la Universitat de Barcelona, 1985, pàg. 14-15.


