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La darrera gran novel·la d’Oller, amb una protagonista 

del nivell de les més reconegudes de la literatura 
 

 
 
 
Del Pròleg de Rosa Cabré i Monné: “Pilar Prim una de les millors 
novel·les d’Oller i del seu temps. I si avui podem afegir que, a més de 
ser una bona novel·la per tot això, és també una obra construïda a 
l’empara del pensament filosòfic més actual en aquell moment, encara 
ens sembla més meritòria i digna d’elogis la feina de l’autor. I, a més, 
ara sabem que, amb Pilar Prim, Oller defensa per als homes i les dones 
la llibertat, el dret al coneixement i la decisió dels seus actes.” 



 
 
L’últ ima i la més contemporània de les novel·les de Narcís 

Oller 

 
Escrita en ple Modernisme, publicada a començaments de 1906, Pilar Prim 
supera algunes de les limitacions de l’anterior narrativa d’Oller i s’endinsa en 
l’anàlisi psicològica d’una dona que afronta el repte de superar una feblesa 
que sap reconduir en determinació per decidir el rumb de la seva vida. 
L’estudi introductori va a càrrec de Rosa Cabré, professora de la Universitat 
de Barcelona, especialitzada en l’obra de Josep Yxart i de Narcís Oller. La 
prologuista destaca així les qualitats d’aquesta novel·la: “L’encant del relat és 
que, lluny de tenir pretensions de novel·la intel·lectual, Pilar Prim sembla una 
entretinguda i deliciosa novel·la sentimental que, amb pinzellades precises, 
retrata, des de la problemàtica d’una antiheroïna, els costums i el 
comportament social d’una determinada burgesia barcelonina de 
començaments del segle XX. Potser sembla que no aspiri a ser gaire cosa 
més, però aquesta senzillesa només aparent acompaña algunes de les més 
grans novel·les.” 
 
 
Pinzellades 
 
Una “novel·la de costums del nostre temps”, encara 
 
“La mamà, deixant el nen, també es va aixecar, i, presentant distretament al 
criat la copeta perquè l’hi omplis de xerès, s’acostà a la finestra. 
—Veus, quin caminar? 
—Talment sembla militar. 
—No diries mai per què m’ho sembla més, encara! 
—Per la manera de dur el sombrero? 
—Això mateix. Oh, és que és particular! Repara que, així que es vesteixen 
de paisà, allò que primer els traeix és el sombrero. Amb quina poca gràcia el 
duen! 
Mare i filla anaven rumiant, volent endevinar el que no endevinaven de cent 
canes. I, quan ambdues amb més complaença admiraven l’arrogància del 
bon mosso, van fer-se enrere i es tombaren d’esquena com mogudes pel 
mateix ressort. Era que en Deberga anava a mirar. 
—¡Tibúrcio, por Dios! ¿En qué estaba usted pensando? —cridà, de sobte, la 
mare—. ¿Cómo no veía que me estaba usted vertiendo vino sobre el 
guardapolvo? ¡Vaya un modo de mancharme!” 
 
 
Una nova manera de prendre’s la vida 
 
“Sí, sí: la Pilar l’estimava. Per què, doncs, estimant-la ell també, com no 
havia estimat mai a cap dona, havia de seguir-la nèciament en tot aquell joc 
pueril de dissimulacions contínues i de falses fugides, tan inútils per a evitar 
allò que havia d’ésser? Per què vacil·lar més? No era, per ventura, verament 



llastimós que, encara en els temps presents, un home de món com ell 
vacil·lés per la simple desproporció  de fortuna? Per què, per què? Pel que 
diran, papu ja només dels beneitons que encara creuen en una justícia social 
que no existeix? Ell, ell mateix, què n’havia tret, de jugar-se el seu bell 
esdevenidor fent costat a la tia, que el sol·licitava com a puntal necessari a la 
seva salut i llibertat? La societat li ho havia pagat tractant-lo de gorrer i de 
gandul; la Tití […] a disfressar, només a disfressar, la pobresa, de què 
difícilment podria ja aixecar-se a l’edat seva, havent de fer-se encara la 
clientela i contreure hàbits de treball que no tenia. […] Si la Pilar el volia, la 
faria esposa seva, mal diguessin que es venia, mal el mortifiqués bon xic una 
petita desproporció d’edat i el passar, de cop i volta, a ésser sogre, i qui sap 
si avi i tot.” 
 
 
Emocions que surten amb força cap enfora 
 
 “—Oh, no: matar-me, pla! Al menos hagués viscut com ells suposen, com 
has viscut tu, com viuen ells, com ha viscut tothom menos jo, l’acusada, la 
calumniada, la denigrada, l’avorrida dels que m’ho deuen tot. Qui em negarà 
el dret a la vida? Els que me la deuen a mi? La filla descastada per la qual 
m’he sacrificat contínuament, per qui m’he deixat últimament despullar de 
tot? Uns cunyats a qui mantinc perquè em desnaturalitzin els fills i 
m’amarguin contínuament l’existència? Oh, no; oh, no!” 
 
 
L’autor 
 
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. 

 
Fitxa tècnica 
Títol: Pilar Prim 
Autor: Narcís Oller 
Col·lecció: Biblioteca Narcís Oller, 9  
Pàgines: 268 
Format: 15,5 x 23,3 cm 
Preu: 17,90  euros 
ISBN: 978-84-9034-199-5 
 
 
 
 
 

PREMSA COSSETÀNIA  977602591 / cossetania@cossetania.com 

 


