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Seguint les recomanacions mèdiques, un oficial escocès que 
ha estat ferit a Espanya i que necessitarà un llarg període de 
convalescència accedeix a convertir-se en l’hoste d’una família 
que viu en una mansió senyorial perduda a les muntanyes. 
Segons li han dit, al casalot només hi ha els últims descen-
dents d’una nissaga decadent, víctima dels excessos i l’endo-
gàmia: una mare amb dos fills; el noi, Felipe, sembla ximple, 
i de la noia, Olalla, no se’n sap gran cosa. De tota manera, 
abans de traspassar els murs de la mansió, l’oficial haurà 
d’acceptar una condició prèvia: renunciar a tenir qualsevol 
mena de tracte amb els membres de la família.  

Un dels grans relats de  
Robert Louis Stevenson,  
fins ara inèdit en català.

«Tot lector està obligat a llegir Olalla; tot escriptor 
hauria d’intentar escriure una història de misteri 
com aquesta, amb el pols magistral de Stevenson». 

SIR ARTHUR CONAN DOYLE
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«La seva bellesa m'anava entrant furtivament al 
cor, silenciant els meus escrúpols l'un rere l'altre. 
Tot i que sabia que estimar aquella dona era signar 
i segellar la pròpia condemna a la degeneració, 
sabia també que, si fos viva, l'estimaria.» 
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Malalt de tuberculosi des de molt jove, Stevenson va viatjar per 
mig món buscant un clima més benigne per als seus pulmons. 
En una estada a París va conèixer Fanny Osbourne, una nord-
americana separada i amb fills. La va seguir a Amèrica i s’hi va 
casar el 1880, tot i l’oposició familiar. Vuit anys més tard, la 
parella va emprendre un viatge pel Pacífic i finalment va esta-
blir-se a Samoa. Stevenson és recordat sobretot per L’illa del tre-
sor i L’estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, una història que se 
li va acudir en somnis, igual que li va passar amb aquesta mis-
teriosa Olalla, que es va publicar el Nadal del 1885. 

ROBERT LOUIS 
STEVENSON       
(Edimburg, 1850 - Samoa, 1894)


