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La bogeria (1899)
(Nou diccionari 62 de literatura catalana)

Novel·la de Narcís Oller. Començada el 1899, paral·lelament a Pilar Prim, va ser publicada l'any
següent. Aquestes novel·les són les dues peces més reeixides de l'autor. Amb tècniques naturalistes
i d'acord amb la llei de l'herència i la influència d'un medi opressiu, Oller planteja una problemàtica
d'anàlisi psicològica i de moral social. Reprèn la tècnica de la nouvelle, que tants bons resultats li va
donar a L'escanyapobres o a La bufetada i redescobreix el seu talent. Gràcies a aquest, i amb
ressorts de la novel·la naturalista, és capaç de reaccionar davant d'una doble crisi: l'estètica (de la
novel·la) i la personal (la pèrdua del seu cosí Yxart). Des d'un començament, el procediment de Zola
serveix per combatre el cientifisme i la raó que veu com "una olla de dues nanses que cada u agafa
per la que més li convé".
El tema, amb el relat inèdit Agna Maria, com a precedent temàtic, és l'estudi d'un cas clínic de
bogeria, els seus orígens genètics, els factors de desenvolupament ambientals i familiars, i el tracte
social. El diàleg i la narració alternen la intenció de contar amb la de mostrar i les descripcions
(Vilaniu, Madrid i Barcelona) es minimitzen perquè són un referent conegut del lector o perquè ja no
són un objectiu de l'autor. Aquí, només li interessen les relacions morals del protagonista amb els
que l'envolten.
La narració, fidel al procés científic, es construeix des del punt de vista de dos amics advocats
(Narrador i Armengol) i un tercer metge (Giberga), que, directament o indirectament, donen una
informació polifònica sobre el personatge que recull el Narrador, amb la doble particularitat que els
tres impliquen la seva història personal en el pla diegètic i que aquest integra tota possible digressió
del narrador. El relat té com a destinatari un hipnòtic receptor amb qui s'identifica el lector. Joan
Sardà elogià l'amenitat del procediment indirecte en la presentació de l'estudi d'aquest cas clínic.
[S. Beser (1980, 1986); O. Pi de Cabanyes (1981); A. Yates (1998)]

tast de textos
Text
PDF: Així comença la novel·la
Tast de la novel·la La bogeria. Inclou un pròleg de Maria Dasca i les primeres pàgines de l'obra.
http://www.cossetania.com/tasts/Labogeria.pdf
WEB: Google Books: La bogeria
http://www.google.es/search?q=la+bogeria&btnG=Cerca+llibres&tbm=bks&tbo=1&hl=ca#sclient=psy
-ab&hl=ca&tbo=1&tbm=bks&source=hp&q=intitle:la+bogeria&pbx=1&oq=intitle:la+bogeria&aq=f&aqi
=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=21490l22826l0l23138l8l8l0l0l0l2l254l1342l1.4.3l8l0&bav=on.2,or.r_gc.r_p
w.,cf.osb&fp=eefa187c6d72096b&biw=1532&bih=799
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WEB: A la Viquipèdia
Extensa informació i enllaços sobre aquesta obra al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_bogeria
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=t&searcharg=Bogeria&sortdropdown=-&searchscope=
13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat/?searchtype=X&searcharg=la+bogeria&searchscope=23&sortdr
opdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xmirall+trencat
%26SORT%3DD
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__Sla%20bogeria__Ff%3Afacetfields%3Atitle
%3Atitle%3AT%C3%ADtol%3A%3A__Orightresult?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles de Traces sobre l'obra
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&as=1&m1=a&p1=la+bogeria&f1=obracitada&op1=a&m2=a&p2=o
ller&f2=keyword&op2=a&m3=a&p3=&f3=&action_search=Cerca&c=Traces+%3A+base+de+dades+
de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=0&of=hb

Comentaris
Crítica
PDF: Aproximació a La bogeria de Narcís Oller
Article de Teresa Guiluz i Vidal sobre els aspectes formals i simbòlics de la novel·la. A Quaderns de
Vilaniu, n. 19 (1991).
http://www.raco.cat/index.php/http://www.raco.cat/index.php/QuadernsVilaniu/article/download/1078
13/135184/article/view/107813/135184
PDF: Ignasi Aragay ressenya la novel·la
A l'Avui (15/10/2009).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av091015_01.pdf

Diversos
PDF: "El sentit de la bogeria en la narrativa catalana contemporània"
Article de Maria Dasca sobre les representacions de la bogeria en la literatura. Inclou una anàlisi de
l'obra d'Oller.
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.viv
es.org%2Ffiles%2F2010%2F10%2Fpcc04-a.pdf&rct=j&q=%22El%20sentit%20de%20la%20bogeria
%20en%20la%20narrativa%20catalana%20contempor%C3%A0nia%22&ei=pqMmTsymBY7z-gbT2
e3TCw&usg=AFQjCNE4006pxeHTTNoRqo0Aj1xqGKnYng&cad=rja
WEB: Diagrama de la novel·la
http://www.gliffy.com/publish/1434238/
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Propostes didàctiques
Recursos
WEB: Guia didàctica a l'xtec
Pàgina de l'obra dins la pàgina de Josep M. Pallàs sobre l'autor. Inclou trets fonamentals, fragments
de textos i bibliografia.
http://www.xtec.es/~jpallas/
WEB: La bogeria
Guia interactiva de lectura del departament d'Educació.
http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/catalana/labogeria/index.htm
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