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Experiències d’aula

RUTA LITERÀRIA: PILAR PRIM
Etapa educativa BATXILLERAT.

Autora: Margarida Casanovas

Funcionament
-Estudi de l’obra durant mig
trimestre i pràctica de
comentari de text.
-Preparació de la ruta
literària.

A partir de Pilar Prim de Narcís Oller, lectura
obligatòria per als alumnes de literatura catalana de
2n de batxillerat, es fa una ruta literària seguint el
camí de la primera part de la novel·la (des de Vic fins a
Puigcerdà).
Els alumnes fan recorregut en tren, com els
protagonistes, fins a arribar a la capital de la Cerdanya
(la part de Ripoll a Puigcerdà que antigament es feia
en carruatge, es continua també en tren). Els alumnes
han preparat el comentari dels fragments que
s’adiuen a cada lloc de la ruta i dels llocs més
emblemàtics on transcorre la novel.la i es van
comentant pel camí. A Puigcerdà es visiten els llocs on
Narcís Oller situa la història i els seus protagonistes i
es continua amb la lectura dels textos de Pilar Prim
relacionats amb cada un d’ells. Si hi ha temps es visita
l’arxiu municipal on es té accés a una hemeroteca de
l’època de l’autor.
Una bona manera de cloure la lectura i de fer viure als
alumnes la mateixa ruta que fan els protagonistes de
la novel·la.
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- El dia de la ruta s’agafa el
tren a l’estació de Vic on el
primer alumne encarregat ja
comença el comentari de la
novel·la que es situa en
aquest indret. Així es van
succeint els comentaris dels
altres alumnes quan el
trajecte va avançant per
Torelló, Ripoll, Aigües de Ribes
i el Balneari Montagut, Ribes
de Freser, Planès, Toses, la
Molina, fins arribar a
Puigcerdà. Entremig, com que
els alumnes assumeixen el
paper d’un personatge, quan
es van acabant els comentaris
de text, s’alternen amb
entrevistes a aquests
protagonistes que es posen en
situació i simulen les
possibles respostes.
-Un cop a Puigcerdà, els
alumnes fan una visita a
l’oficina d’informació i
turisme per demanar plànols
de la Vila i situar-se, després
es visiten els llocs més
emblemàtics de la primera
part de la novel·la: la plaça i
l’església , la Plaça Pilar Prim i
el c/ Narcís Oller, l’estany i la
possible torre on viu la
protagonista mentre
continuen els comentaris dels
fragments de l’obra.
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