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Sinopsi En aquest volum, es reuneixen els textos publicats anteriorment amb els títols 
Memòries literàries i Memòries teatrals, a cura d’Enric Cassany, professor de literatura 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual, en el pròleg, escriu: “Les Memòries 
d’Oller, per als lectors d’avui, són encara un document 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 [...] Cal acudir-hi per descobrir 
quines són les condicions en què es mou la literatura catalana, i en especial la 
narrativa. La descoberta meravellada de la llengua pròpia com a llengua literària, la 
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*Unes memòries inèdites fins al 
moment que donen a conèixer el 

context en què va viure i escriure el 
gran novel·lista català 

*La lluita aferrissada de l’autor 
a favor del català és un dels grans 
temes d’aquestes memòries, les 
quals va escriure entre els anys 

1913 i 1918 

*Oller, de qui Víctor Català 
digué: “el geni que venia a 

autoritzar, o a salvar, l’art de narrar 
realista o verista” 
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defensa de l’adopció del català en el marc espanyol, les dificultats d’editar en català, 
però també d’assegurar traduccions honestes al castellà i a altres llengües, la misèria 
del món editorial barceloní o la depauperació del teatre català apareixen amb un relleu 
i una força que un historiador de la literatura no podria imitar.” 

 
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, Oller 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. Entre els seus gran 
èxits hi ha les novel·les La Papallona (1882), L’escanyapobres (1884), Vilaniu (1886), 
La febre d’or (1890-92), La bogeria (1899) i Pilar Prim (1906), i els reculls de contes 
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). Durant la 
darrera etapa de la seva vida, però, també va fer de dramaturg i de traductor. L’autor 
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.  

 


