
70 > revista de girona  299

dossier LES PERIODISTES D’ABANS I DESPRÉS DE LA GUERRA

70 > revista de girona  299

>> Aurora Bertrana l’any 
1968 durant l’etapa de 
col·laboració a Presència.

Força abans de publicar cap llibre, 
Aurora Bertrana es dóna a conèixer 
literàriament gràcies a la premsa

NEUS REAL > TEXT

El periodisme reuneix els textos fundacionals de l’obra d’Aurora 
Bertrana i canalitza la construcció de la seva figura pública. Durant 
la República, la premsa també desclou el compromís sociopolític 
de l’autora. En els anys seixanta i setanta, li resulta un mitjà clau de 
reconnexió cultural.

Aurora Bertrana, 
periodista moderna
Les col·laboracions a la premsa 
de l’escriptora catalana més exòtica 
dels anys vint i trenta

E
l periodisme ocupa un lloc pre-
eminent en la trajectòria d’Au-
rora Bertrana (Girona, 1892 
– Berga, 1974). Igual que molts 
altres lletraferits, força abans de 

publicar cap llibre l’autora es dóna a conèi-
xer literàriament gràcies a la premsa. Les 
seves primeres col·laboracions, el bloc d’ar-
ticles enviats des de Ginebra que apareixen 
a la secció «Impressions d’una estudianta» 
(1923) de La Veu de Catalunya, suposen 
les primeres passes de l’escriptora i l’arti-
culació incipient de la seva imatge a través 
d’uns textos divertits i desenfadats que par-
len, sobretot, de qui els escriu.

A partir de la segona meitat dels anys 
vint, i sempre amb la perspectiva d’una 
dona moderna, Bertrana publica en di-
versos diaris, setmanaris i revistes (D’Ací i 

d’Allà, Evolució, Bondat-Bonté, Claror, 
Mirador, La Rambla, La Nau, 
La Veu de Catalunya, etc.) 
tant versions i relats com-

plementaris de molts dels textos que 
integren Paradisos oceànics (1930) i El Mar-

roc sensual i fanàtic (1936) —els llibres de 
viatges regularment reeditats des dels anys 
vuitanta i responsables de la seva fama lite-
rària fins avui— com els articles sobre tota 
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>> «On és el salvatge?», article de 
l’autora publicat a L’Opinió el 13 
d’agost del 1931.
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>> «Impressions d’una dona a 
través de l’Àfrica musulmana» 
és la capçalera de Bertrana a 
La Publicitat, l’any 1935. 
A sota, «L’escàndol de “Vent de 
Grop”», publicat a Presència 
el 30 de març de 1968.

La vinculació de l’autora 
al setmanari Presència marca el final 
de seva la trajectòria periodística

mena de qüestions candents que la con-
verteixen en una veu de referència política, 
social i cultural. Ho fa de manera puntual, 
amb aportacions regulars sense especifici-
tat o sota les capçaleres fixes «Exotismos» o 
«Nuestros colaboradores» (El Día de Palma 
de Mallorca, 1932-1933), «Viatges» (L’Opi-
nió, 1933), «Temes» o «Temes Femenins» 
(La Humanitat, 1933-1934) i «Impressions 
d’una dona a través de l’Àfrica musulmana» 
(La Publicitat, 1935).

De periodista a literata
Per a Bertrana, el periodisme és un mit-
jà de professionalització i, alhora, el mitjà 
d’expressió més efectiu per a l’escriptora 
que vol ser i per a la intel·lectual d’esquer-
res que esdevé. A la premsa, posa els fo-
naments de la seva literatura d’abans i de 
després de 1939 i desplega una projecció 
pública d’autora cosmopolita, feminista, 
exòtica i singular (de figura única entre les 
escriptores del temps). El conjunt resultant 
és una obra periodística de gran interès. 
Com l’escriptor i crític Domènec Guansé 

va afirmar el 1931, els articles d’Aurora Ber-
trana, «el mateix que a Barcelona, podrien 
cotitzar-se a qualsevol altre centre de pro-
ducció literària».

Amb la imposició del franquisme, Ber-
trana deixa d’escriure a la premsa. A par-
tir dels anys seixanta, tanmateix, reprèn 
parcialment aquesta activitat. Més enllà 
de col·laboracions puntuals —a Tele/Estel, 
per exemple—, la vinculació de l’autora al 
setmanari Presència marca el final de seva 
la trajectòria periodística. Amb motiu dels 
vint-i-cinc anys de la seva mort, Narcís-
Jordi Aragó escrivia que aquest és un vincle 
«important perquè es produeix en la darre-
ra etapa de la seva vida» i perquè «l’escrip-
tora troba en la revista de la seva ciutat natal 
una tribuna d’última hora per expressar-hi 
idees i opinions». Vet aquí la prova definiti-
va de l’interès genuí d’Aurora Bertrana per 
un àmbit que, en relació directa amb el de 
la literatura, va saber fer ben seu.
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