
Prudenci Bertrana 
entre dos aniversaris 

a poc que es van complir els 50 anys de la mort de 
Prudenci Bercrana. I son a punt de complir-se els 25 
de la creació del premi literari que porta el seu nom. 
En la cruílla de les dues efemérides, el dossier 
d'aquest número vol ser una nova aportació —una 
mes de necessaria com ho son totes les alcres— a la 
tasca de descobrir els secrets de la figura i de Tobra de 
Tautor de josafat. Una personalitat tan complexa 
com la de Bertrana no és mai prou coneguda i mereix 
sempre Tesfor̂  de nous aprofundiments. Els treballs 
que segueixen avancen en aquesta direcció i ajuden a 
comprendre mes i mes el taranna de l'escriptor i de 
Tartista i a comprovar fins a quin punt els problemes 
personáis —professionals, familiars, economics— 
repercutien en la seva obra creativa. 

A la mort de Prudenci Bertrana van seguir 25 
anys d'oblit, en el marc de la postració general del 
cátala deis primers anys de la Dictadura. 

A partir de 1967, amb la creació del Premi de 
Novel-la de Girona, van comentar 25 anys de 
recuperació del seu nom i de tribut a la seva 
memoria. La convocatoria i la concessió anuals del 
Premi, tot i teñir logicament uns objectius propis i 
diferents, ban proporcionat també nombroses 
ocasions per recordar Bertrana, per reviure la seva 
personalitat o per acostar-se a algunes de les seves 
obres. En aquest context s'han organitzat 
homenatges, s'han escenificat textos, s*han publicat 
articleSj s'han donat conferencies i s'han muntat 
exposicions. Tot és poc, encara, per arribar al fons 
del món de Prudenci Bertrana. Aquest dossier 
commemoratiu vol contribuir a fer-ho en ocasió del 
doble aniversari que s'escau de celebrar: el 
cinquanté de la seva mort i el vint-i-cinqué de la 
seva resurrecció. 
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Vn conté quasi inédit: 
El bibliotecari 
i els clássics castellaas 

Prudenci Bertrana 

Annexa a l'Institut de segona ensenyanga 
d'una vella ciutat, el nom de la qual no 

fa al cas, hi havia la biblioteca regida i 
administrada per l'Estat- L'Inscitut estava en 
un barri alt, el mes antic i venerable de la 
població, i també el mes quiet i silencios. 

Quant a la biblioteca, resultava m.és 
quieta i silenciosa que el mateix barrí. Els 
Uibres, que revestien les parets interiorment, 
actuaven de materia isoladora i, encara, 
filtraven el ja profund silenci que venia de 
fora. I aquesta era, ben escatit, llur única 
servitud, car es passaven mesos i mesos sense 
que entres níngú en aquella estanca 
resclosida, on el bust de Cervantes presidia la 
solemnial buidor i el treball subreptici i 
barbar de les arnés. 

Feia temps que la pla^a de bibliotecari 
estava vacant. A rúltim que hi havia hagut, se 
li atrofia Tolda de tant no fer-la servir i ádhuc 
comengava a perdre l'ús de la paraula per la 
mateixa causa. I es diria que el Ministeri 
d'lnstrucció Pública no tenia cap mena de 
pressa a exposar un altre funcionari a la 
influencia d'aquell lloc nefast, i mai de Déu 
venia el substitut del que havia deixat la plaga. 

Pero tot té fi en aquest món. Un dia, 
impensadament, es presenta a l'Institut un 
jove fi, elegant, amb gafes de carei. Portava el 
nomenamen t de bibl iotecar i en regla, 
disposat a prendre possessió del carree. 
S'endevinava que era un viu, algún nebot 
d'algun politic influent, i que no suportava 
pas, amb paciencia , la trista vida de 
provincia, i encara menys la de bibliotecari 
d'una biblioteca sense concurrents, retribuir 
amb la miseria de t res-centes pessetes 
mensuals de sou. Ni la ratlla perfecta del seu 
pantaló, ni la seva corbata de colors suaus i 
exquisits, ni els seus guants, ni la seva armilla 

"... damwu d'una vulgar caiaixera del divuit-cents, hi }ta 
tres fütügrafies. Vuna repre^ienta ¡a filia gran d'Aspriu 
os-Siíguda al coítat del seu mañt, a ia soca d'wia palmera 
aterrada, i etiwltats d'un pamtge tropical. Les aícres ánes, 
els rt'traK en bitst ¿í'Aniia María i ¿'Angelina dinure uns 
pedís mares de cavalki. Hi lia tolhora áavaní d'elis. com 
si fossin imatges d'un altar, flan camperoles i, a nianca de 
fiors. brots decoraúus dinlre uns senzilis genos, que 
Eugcriia cura de renovar. Ambdues germanes esguardeii a 
qui les mira, fixament, pensarosamem. Llur pare ha 
cregut, de vegades ííegj'r en aquells esguards una tímida 
acusado. I s'lia preguntai si no seria jusl qfrenar-íos en 
desgreuge totes íes obres d'eíl, cre^nani-ks i esveniant-ne 
les cendres. I s'ha pregimtai també si, en cas de tomar a 

literatura i vida: 
MARGARIDA CASACUBERTA 

comentar la seva vida, podría sostreure's a ¡'impuls, a 
l'ohsessiú, a l'encís que l'ha convertida en un calvari. I ha 
fet un sonííeig profund, minucias i desesperat de la seva 
ánhmi; i, amb horrar, l'ha crohada impenitent. Pero avui 
els ulls d'Ánna María i d'Angelcna shan endolcit. Llur 
esguard és el de sempre. Ve del lluny, trise í amorós, 
suavitzat, akrament, per un lleu moas de clemencia^. 

A
mb aqüestes paraules, l'any 1939, Prudenci Bertrana 
va posar punt i final a rúltima novel-la de la trilogía 
Entre la ierra i eh núvols, L'ímpenítént, que no seria 
publicada fins uns anys mes tard, el 1948, poc després 
de la mort de! novel-lista. Aquesta condició de 

postuma i el silenci forgat que va precedir els darrers anys de 
l'existéncia de l'autor van afegir un ciar valor testamentar i al 
sentir global de Tahra: la justificació d'una vida dedicada a l'art, 
sacrificada al sosteniment d'un ideal i, en definitiva, d'una 
vücaciü. AíKÍ, la mirada de clemencia que dediquen els retrats de 
les dues filies mortes a Innocenci Aspriii, protagonista de la 
trilogía i alier ego de Prudenci Bertrana, implica una acccptació 
deis imperatius d'aquesta vocació malgrat l'elevat preu que li ba 
calgut pagar. I tot —renuncies, malestar familiar, inestabilitat 
laboral, pérdua deis éssers mes estimats— queda a bastament 
compensat peí reconeixement social de la tasca feta o, en altres 
mnts, de la missió acomplerta. 
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&> fíicil veure díirrera del personarge d'Im-iocenci Aspriu el 
miiteix Bcrtríina. L'autohioorafia, el record personal com a 
desvetlhidor de la memoria coMecciva, son la principal pedrera 
d'on Taucor extreu el material de base per a la seva obra 
literaria. No és gens escrany, en aquest sentit, que bona part deis 
seus biografs hagin acudir a les noveMes a l'hnra de buscar 
informació sobre la trajectória personal de l'aucor. Ara bé, cal 
anar mole en compte a no caure en el parany de menystenir, en 
la relació que mantenen l'arc —o la literatura— i !a vida, el pes 
de la selecció i reelaboracin. miejan^-ant la parauia, de les 
experii^ncies viscudes, El rcsulcat d'aqucst procés, complexíssim, 
és la creació d'iina nova realitat, autónoma, sotmesa a unes 
altres liéis i, per aixo mateix, niés versemblant que la mateixa 
realitat. De! poder de les paraules, efectivament, és del que se 

d'artista», aplegats Tany 1907 a Crisaíiíli^s, "El cnmiat de 
Teresa», publicat l'any 1915 dins el recull titular La íloca de la 
vídua i ahres concc-S i adaptar al reatre el 1931, i, finalment, 
¡Enyorada solitud.', amb la qual l'autor ^ironí va fer la seva 
primera incursió a les taules esc¡í:niqLiCvS l'any 1918, son les 
mostres mes representatives de l'obsessió que siiposava per a 
Bertrana el reconeixement social de la vida de l'artista, El 
component autobiografic bi té, no ca] dir-bo, un paper 
prepnnderant, pero és la deformado de la realitar biotirafica, 
precisament, alió que li permet una majar efectiviíat a l'bora 
de crear la seva propia imatge d'artista, una imatge que se 
sustenta, com he dit, sobre la base del dolor, del sacriíici, de 
l 'beroisme i, gairebé, del martirologi; de la puresa, en 
definitiva. Anem, pero, a pams. 

e mitede f artista pur 

serveix Bertrana a l'bora de formular els seus greuges —per 
utilitzar una expressió de Joan Llufs Marfany que ha fet fortuna 
í l )— com bu demostra una obra de les caraeterístiques de jol 
Memories d'un metge filinoj, una novelda que va provocar un 
escandol considerable entre la crítica i el públic de Tépoca ja 
que, amb ella, l'autor s'bavia proposat de defenestrar uns sectors 
molt concrets del Modernisme i ho havia aconseguir a través de 
la brutal caricaeurítzació de la figura d'un deis seus 
representants, Dicfío Rui: (2). 

Igualment efectiva resulta, per altra banda, la Itteraturització 
que fa Bertrana de la seva propia experiencia com a artista i 
escriptor, no solament en les novel-Íes de la trilogia, L'hereu, El 
vagabund i L'im¡)enhent. sino en el conjunt de la seva obra 
narrativa i dramática. De fet, el tema de l'artista i del camf de 
Damasc que aquest ha de seguir per tal de mantenir-se fidel a 
tma vocació de la qual no es pot humanament sostreure, és una 
de les constants de l'obra bertraniana al costar del tractament de 
la natura i deis seus babitants que presideix els recuUs de Príjses 
barbares iEis/ierois. 

Així, el calvari de l'artista, producte de les relacions tenses 
que aquest ésser superior i privilegiar manté amb la societat que 
l'envolta, és ja present en els primcrs cuntes de Bertrana, que 
denoten la ingenuítat propia deis neófits, i continua apareixent 
de forma regular en la seva prodúcelo literaria posrerior, «La 
joguina terrible», «El pintor Alonso de Guzmán» i «Jornada 

El calvari de l'artista, un tema obsessiu 

Bertrana és, com Santiago Rusiñol, el protoripus del pintor-
escriptor. Des de l'any 1892 —momenr en que va participar en 
l'Exposició de Sant Feliu de Guíxols, on van teñir un gran paper 
els representants de Pescóla olotina i el grup de Santiago 
Rusiñol, presentats peí crític Raimon Casellas com a integrants 
d'una escola pictórica catalana clarament contraposada a la 
tradició artística espanyola— fins al final de la seva vida, no 
deixa d'exposar de fonna mes o menys regular (3). La pintura és, 
per tant, no solament I'activitat a través de la qual Bertrana va 
comentar a canalitzar la seva vocació artística, sino un 
complement indispensable i indcstriable de la seva producció 
literaria. 

Malgrat tot, no és aquesta la imatge que a l'autor gironí 
l'interessa de potenciar. Bertrana, que també concep l'art com 
una vocació equiparable a la religiosa, un desrí del qual no es pot 
fugir i, en darrer terme, com una missió, i que predica una 
estética lonamentada en l'cmixió, bavia trobat en la pintura el 
vebicle idoni d'expresstó personal amb vista a transmetre, amb 
una voluntat cminenrment regeneradora, les sensacíons que li 
desvetllava la contemplació de l'espectacle de la natura. Aixó no 
obstant, va fracassar estrepitosameni, ja que va ser incapa^, per 
circLimstancies molt diverses, de portar fins a les ultimes 
conseqüéncies el discurs sobre "l'art per l'ari» i la religió de l'art 
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de fantasía, eren fets per marcir-se a l'ombra 
d'una capital de segon ordre i no poder ésser 
substitu'ícs, quan, definitivament, haguessin 
fet atots. Aviat troba un remei, a fi d'escapar 
de l ' inevitable tedi, que ja comengava a 
envair-lo. Cerca un substitut. Lt donaría la 
meitar de la paga^ í ell se'n tornaría a Madrid, 
a importunar l'oncle, ñns aconsegaír alguna 
coMocació mes digna d'ell, i entretant, el míg 
sou de Talcre li víndria de trobadures. 

Trama la conxorxa amb un xícot mandrós, 
poc apte per a cap cosa de profit, afectat 
d'afeccíons líteráríes. Els trenta duros al mes 
que li oferta el b ibl iotecar i efectiu li 
semblaren acceptables, de bon guanyar. 
D'antuvi, actúa de suplent molt satisfet, i 
amb un cert urc. Pero aviat s'adoná que les 
hores mortes, passades dintre de la biblioteca 
deserta, se seinblaven tant al régtm ceMular 
de la presó, trastornador de l'enteniment, que 
ja les preocupacíons i les maníes comengaven 
a ínquietar-lo. I bé, ¿per que no retraspassar el 
carree com havia fet Taltre amb ell? 

Existía a la ciutat un tipus popular; un 
home mes o menys alcohoUtzat, m.és dropo 
que ximple, encara que fos tingut per mes 
xímpie que dropo. Li deien en Pep Pistola, 
per corrupcíó del seu verítable cognom, 
Pistoia. Anava vestit de senyor i, a canvi 
d'un plat de vianda, uns gots de vi i un 
caliquenyo, servía de cambrer en els hostals 
forans, encobridors de galanteigs de mala 
mena i de petítes orgies mudes, en les quals 
prenien part ciutadans respectables d'alguna 
edat i dones suspectes. Pep Pistola, 
altrament, adoptava aires de persona formal, 
caminava amb ritme í mesura, com un pur 
aiguader, de manera que, sítuat dintre un 
lloc prestigios com és ara la biblioteca de 
rinstitut, ningú no sospitaria que es tractés 
d'un baliga-balaga, analfabet. En definitiva, 
el proposit era d'obtenír que la biblioteca 
restes oberta les hores reglamentáries, i prou. 
Ja era sabut que no hi entrava una ánima 
vívent, i el literat indígena se'n refiava i 
n'estava tan cert, que no dubtá ni un sol 
instant de traspassar les altres funcíons que li 
havien estat encomanades, a Pep Pistola. 
Pactaren. Aquest últim cobraría deu duros al 
mes, i l'altre, vint, i sí atxó era guerra que 

1520] 56 Revista de Giruna / núTn. I S4 seicmhrc - OLtuiírc l'-)92 



N R D O N II A It 1 

que, en canvi, rnncs bnns rcsulrnts havia repnriat n Rusiñol en lü 
Iluica pe] reconeixcment social i prnfussionül de l'artií^tn. Després 
que el seu pare, per utiii mala administració deis béns familiars, 
perdés Íes prupietats que ha\'ien ptrmes a Bertrana viurc de 
renda i Jedicar-se en eos i anima a la seva vocació. va haver de 
convertir alio que ell presenrava ciaii un cuite -sagrat en una 
prosaica via de subsistencia, amb toe el que aixCi comporta. 
D'entrada. fer concessions a una concepeió de l'art académica i 
ahsüíutament íossilitzada —entenüui's supeditada a la demanda 
del mercar pet¡tbur|ies i retroKrad que li pmporcionava ¡a 
societat gironina—, cosa que entrcbancava considerablement 
qualsevol Intent d'aconseguir un slaius protessional digne. En 
segon Uoc, la diíicultat d'assolir una educacit) adequada, tant pcl 
que ta a la técnica coai peí que fa a la sensibilitat, impedeix que 
la vocació de l'artista es tradueixi satisfactoriament damunt la 
tela, amb la qual cosa aquest es converteix indefectiblement en 
un personatge desencaixat, en constant tensió amb la societat. 

La Surtida que troba Bertrana a una situació tan poc í̂ atdosa 
consisteix en un canvi de Uenguatge artístic: si la pintura s'ha 
converiit en una activitat basicament comercial, en un simple i 
necessari mitja de subsistencia, la vocació es trasllada, amb tota 
la seva puresa, al terreny de la literatura. Aquest pas queda 
perfectament legirimat a través de la recreado literaria que va 
ter Bertrana de la historia do la seva "priaiera" narraci^>, un 
episodi important de la novel-la El va^abmú (4). 

Així, tot i que en la realitat aquest pas queda molt lluny de 
ser tan drástic, Bertrana el mirifica i el Icgitiaia a través de la 
ficció literaria. Les quatre narracions que he esmentat mes 
aniunt plante^en des de diferents anĵ les la situació de l'artista 
fracassat i, per tant, insatistet, desencaixat. «La joguina terrible", 
«El pintor Alonso de Guzmán» i -Una jornada d'artista» 
aborden aquest tema des d'una perspectiva distanciada i 
sarcastica. La narracio que encapi^ala Cri.si.iíÍLÍ¿s presenta, a través 
del seguintent a ijrans pinzellades d'una vida d'artista, tota una 
serie de mesures preventives per tal d'impedir el desvetllament 
de la vocació, que aboca íatalment a una existencia 
problemática i a la infelicitat mes absoluta. La «joguina terrible» 
és la caixa de pintares que un pare amb bona fe regala al seu í'ill 
amb la sana intenció de proporcionar-li una distracció honesta i 
enriquidora. El regal, aparentment inofensiu, condicionara la 
vida protessional del noi i acabara convertint aquella afecció en 
una forma com qualsevol altra Je guanyar-se la vida. El resultat 
és, no cal dir-bo, el desencaix mes absolut d'aquell que ha de 
malvendre la seva vocació i reniurciar a un art sincer per portar 
el menjar a taula. Perqué el públic, la societat, ben lluny de 
reconeixer la tasca de l'artista, el menysprea i l'embrutetx; 

«Va prenJre tanta afecció a entretenir-se amb aquella joguina, 
que ha acabat per no fer altra cosa, i ara amb ella manté una petita 
nissaga: dues nenes de carnes primes i cabells fins a la cintiua i un 
nen grassonet i ros cont les espigues en e! mes do juny. 

Empero quins mals-de-cap passa el pobre per acontentar el 
públic, aqueixa bestia famolenca de coses dolentes, que paga i 
menysprea el que procura entretenir-la! 

Viu ignorat, perdut entre ta multitud de gent que no son 
gran cosu, trebaliant amb plena consciéncia del seu 
embrutiment. 

De vegades sent ganes de jugar, com quan era noi, amb 
aquella capsa, i va al camp content, alegre, cantant per dintre; 
fara arr vertader, pintará alguna cosa que no agradará a ningú, 
pero que calmara l'atany que sent d'ósser sincer; ¿ÍTÍ\ una petita 
vericat innocent, semilla; i el sen cor s'omple de joia veient el 
cel, les muntanyes, les arbreJes. mentre sent en el seu bra^ el pes 
dol^ d'aquella joguina, companya inseparable de la seva atzarosa 
existencia». 

La narracio acaba amh la pinsellada entre irónica i sarcastica 
que acaba esdevenint una constant en la literatura bertraniana; 
si la causa de la desgracia de l'artista frustrar va ser el seu propi 
pare, amb el regal, tan ben intencionat com desafortunat, d'una 
capsa de pinturea —«una joguina que i.le gran li servís»—, la 
víctima, per la seva banda, té prohibir ais seus filis «que toquin 
cap pinzell ni que agafin la paleta, i s'esgarrita cada vegada que li 
demanen LUÍ llapis per fer ninots: sembla com si li demanessin 
una ampolla d'i'icid prússic per jugar. Els esrima massa i no vol 
fer-los desgraciats: a tots els fa aprendre de comptes, i, ]ier 
entretenir-se, a les noies els compra balances i coixinets de 
puntes, i al noi li regala capelietes i casulles per si de cas». 

Segons Bertrana, aquest és un episodi autobiográfic, Com a 
mínint, així l'interessa de presentar-lo quan l'utilitza, l'any 1930, 
en un discurs on fautor explica els inicis de la seva trajectória 
artística. Comenta així: «Fa un mig segle que un bon pare 
compra una joguina al seu fill. La joguina era una capsa de colors 
a l'oli, i el pare, el meu. La tal joguina —oh, que atrotinada és 
avui!— mai mes no s'ha separat de ini. Vaig tancar-la anys ha. 
Era les de jugar-hi i de patir-hi. Pero quan la íormalirat m'ha 
atu'it i la vida nr'ba feí sentir les seves deixuplines, llavors m'be 
adonac que aquetl patir m'era dotí; i reconfortant» (5). O és que 
per al mateix Bertrana s'havien comentar a difuminar les 
fronteres entre literatura i vida, entre art i realitat? 

Art embrutidor versus art vertader 

L'oposició entre -art embrutidor" i «art vertader». que 
apareix apuntada a «La joguina terrible», es converteix en l'eix 
vertebrador d ' -Una jornada d'artista». Aquesta vegada, 
l'oposició, que posseeix una operativitat narrativa molt mes 
accentuada, s'estableix a partir de la confrontació de dos espais, 
el pare i el taller, El pare esdevé l'espai positiu, el contacte 
directo amb la natura, font de tota creació artística: 

«Allí l'artista hi assolellava la manda, que així perdia el seu 
carácter xorc i embrutidor i esdevcnia noble i fecunda, com 
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mai no h i hagués pau en t re els h o m e s de 
bona voluntat. 

Pep Pistola, introduit, primeraraent» com a 
mosso de l'altre, finí per restar sol, en aquell 
peti t temple de rerudlc ió . Es creía ric amb 
aquelles cinquanta pessetes assegurades, sense 
compta r que la nova ocupac ió n o era pas 
i n c o m p a t i b l e a m b la de mosso d ' h o s t a í , 
t rapel la i poc o mol t mi t jancer de t rac tes 
prohibits. L'home entra de frau, a la biblioteca, 
u n a a m p o l l a d ' an i s a t , una b u t x a c a d a de 
«burilles» i una pipa de pastor d'extraordtnáries 
d imens ions . R e p a p a t en el seu cadiral de 
funcionari, bevia, fumava i donnia en pau. Ni 
les mosques, a l 'estiu, li pessigoUejaven el 
ro s t r e , pu ix que a l l í d i n t r e r egnava u n a 
penombra fresca que, a l 'hivern, esdevenia 
temperada i a tot temps i tothora convidava al 
repos i a les Uangors voluptuosas. 

U n man' malastruc, Pep Pistola veié entrar 
amb molt repos i compostura un parell de 
clergues. Llurs sabates carr isquejaven una 
m i c a e n l ' e m p o s t i s s a t i l lurs m a n t e U s 
balandrejaven suament. N o gensmenys, pero, 
en la inve te rada quie tud sideral del pe t i t 
univers deis cores i deis ratolins, les sabates 
produíen l'efecte d'una tronada, i el ventijol 
deis mantells, d'un cicló. 

Els sacerdots, molt respectuosos, amb el 
barret de teula a la má, saludaren amb una 
inclinació de cap. Només llavors Pep Pistola 
va adona r - s e del que r e p r e s e n t a v a a l l í i 
tingué por de no saber correspondre a l'alta 
signifícació del carree. 

— E n s far ia el favor . . . , els c l á s s i c s 
castellans? —demaná el mes vell. 

—Els clássics castellans?... —repe t í Pep 
Pistola. 

—Sí , els clássics castellans —recalca el 
sacerdot. 

—Ja en tenc , ja entenc! . . . —Pep Pistola 
féu una u l l ada a l ' e n t o r n , u n a u l lada de 
desolació profunda i digué amb un to de veu 
patétic que trencava el cor: 

— H o s e n t ó m o l t ; n o p u c s e rv i r - l o s , 
senyors; se'ns han acabat. 

Gonce publicar a La Veu 
de Cfllíilunya, 05'I-1936. 

"Paisaific díí Fcdm'. Olí de Bfrcranu. 19¡7. MD'A de üíruiuj. 

lenta gescíició de l'nbra ftitiira, aquella obra triomfadora que tot 
artistn sumnia i mai no comenta», 

Recordem, en aquest sentít. que, anys mes t9rd, Bertrana 
bavia d'níerir a través del seu encranyahlc pcrstinatgc Inniícenci 
AsprÍLi una imatge de la literatura com a rcdomptom de la prosa i 
del materiaíisme de la sticietat mndema en tant que li permetia 
de fer participar els altres de les seves emocions personáis, de la 
vida d'esbarjo i de concemplació que havia pof̂ ut portar gracies a 
la seva primigenia condició d'hereu desvagat: 

"De ía seva joventut, esmer^ada en caceres i pesqueres; de la 
meitat de la seva vicia improductiva, gastada en snmnis i laments; 
deis seus GCLS considerats insensats i deshonorablcs per les persones 
de seny; deis seus tracassos i de la seva malaventura en faria art, en 
faria sentiment, en íaria ideal. Vet aquí la manera d'ennoblir el seu 
passat d'hiime sense ofici ni henefici, de reviurc'l i gustar-Ki de bell 
nou amh la consciéncia tranquil-la; de converttr-ío en horitzó, en 
alba d'un nou dia i qui sap si en gloria postuma. E.stava decidit. 
Llen^aria la seva obra al mon inteMectual prescindint deis 
inteMectuals {coina! mastegarien!) (...) Pero algú l'escoltaria, algú 
l'entendria, algú estaría amb ell. Es refiava deis scnzills de cor. deis 
poetes que canten com el rossinyü! ref'ila, deis pobrissons que per 
instint malden per trobar una clariana entre els barrots de la seva 
gahia ¡ refusen, sorruts, obstináis i suicides, tots els aliments que els 
s<ín oferts pels seus escarcellers. 

S'alegrava d'haver ensopegat —després d'baver-la cercada 
tants anvs endebades— amb la seva vocació veritahle, 1 se sentia 
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SL'SSÍÜ pícíóriCLt de líitsmrjí a Gimna. El pinurr BcrtTartü, contrafií^fía de Riisiñol. 

irresistihlcmeni: nrrnssO£;íit per ella. Cnm un munt J'herba seca 
que corre a tomb',^llons, empes per una ratxa tramiintanal, 1 qui 
sap si, en deixar-se Jur, reahtzíiria una nbra de misericordia. 
Pensava en els qui trcballen arnh llum artificial en pie dia; en els 
que a l'estiu es refresquen amb el mateix aire Tebi i viciar que 
respiren, remogut per un venciladur; en els empiocats que 
tlangueixcn devnra una finestra acarada a una altra o a un raur 
sinistrc; i en els rarats deis pulmons que han de fer cura d'altitud 
en un racó de terrat, cot albirant entre cordes d'escendre la 
bupada, cel amuní, com un sarcasme impúdic D coui una sinistra 
advertencia escrita amb lletres colossals, que a la nit es Tornaven 
d'un roig de brasa, la paraula TOS, anunci Ilumines d'unes 
pastilles infablibles. A tots aquests malaurats, ell els oírenaria 
sol, aire, espai, delit, il-lusiú!.., Un brevian consolador escrit en 
estat de gracia, amb puresa i fervor apostoliques^^ (ó). 

El segon element de roposició, el taller, es converteix en un 
espai carregat do connotacions negaiives, on el treball és fatigós i 
embrutidor en tant que resta absolutament supeditar al gust del 
públic, que coarta la tlihertat de l'artista: 

"El taller era de pobre: ací i alia, trastos vells i fidels que 
i'havien seguir per moltes golfes, veterans que mostraven Uurs 
nafres sota la claraboia de vidres esgrogueíts per on passava una 
llum trista, que feia venir son. A les parets, estudis; cada un era 
una remembran(;a d'una historia passada; cada un tenia una 
historia melangiosa, que el seu autor revivía en contemplar-ho. 

Al cavallet, un recrat de dona comen^at, de bust espli^ndit i 

ordinari, cara grossa, innoble i presumida, vestida de fai negre, 
amb enormes joiells d'or, el front cobert de rínxols fets amb 
ferrots, i la boca contretga i dura, de mal geni, que semblava 
reptar en Joan peí temps que la tenia allí oblidada. 

L'artista s'cstira, badallá i féu un gest irrespectuós a la figura 
espaventable. Havia de retocar un ull que era buidat, una gaita 
que era bruta, havia de refer l'entavellat del vestit i donar 
brillantor ais cliamants de les joles. 

Entristia veure aquell feinejar sense entusiascne, aquell 
moure's resignar, aquella ganyota d'inguarible amb que deixava 
la paleta per encendre la pipa i aquel! recomendar lent i pie de 
vacil'lacions. 

La tasca era embrutidora, i el pobre pintor sentia que les ales 
del cor, abans coratjoses per a assolir la celebritat volguda, ara es 
plegaven lasses, ven^udes en un desmai durador, mentrc un 
pessigotleig estrany corria per sa bruna i poblada cabellera, com 
si el cabcll s'emblanquís, cnm si la neu de la impotencia anés 
cobrint sa testa». 

El fragmcnt és Uary, pero s'ho val, perqué introdueix, a mes 
d'un motiu recurrent en totes aqüestes narracions —raspéete 
físic de t'ariista, amb els cahells hlancs símbol d'impotencia—, 
una de les principáis fonts de recursos del pintor mediocre o 
cundemnat a viure de la seva pintura: el retrat. De pagesos rics, 
menestrals, persones grises o difunts, tant .se val. En qualsevol 
cas. és sempre el públic qui controla la llci de l'oferta i la 
demanda i relega l'artista a la condició d'assalariat. 
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La comerciíilització indiscriminada de la vocació artística és 
el tema principal d'una altra narració hreu de Prudenci Bertrana, 
«El pintor Alonso de Guzmán», A través de Thiimor i de la 
ironia, el conté presenta una visió caricaturesca i distorsionada 
de la vida de ['artista, concretament del pintor especialista en 
retraes. El protagonista, que, significativament, ostenta el 
pompos nom d'Alonso de Guzraán, de ciares ressonancies 
cavalleresques, actúa d'acord amh els esquemes I els topics mes 
ftcils de la literatura picaresca per tal de crear-se i conservar un 
espai de reconeixemcnt social en el difícil mon de l'art. Malgrat 
l'éxit professional, és l'emhrutiment i el fraciis personal alio que 
marca eí to agredolg d'aquesta narraciú. 

L'ética de la creació o la fidelitat a l'ideal 

«El comiac de Teresa», publicat mes tardanamenc, maneé 
tanmateix importants punts de contacte amb la temática que 
domina el rccull Crisálides. Aquesta narració se centra novament 
en la figura del pintor fracassat, nul, impotent, que «en sabia poc 
per a imposar-se» i «massa per a fer pintura de comenj». Es traeca 
del pintor que s'ha vist obligat a sublimar la seva vocació artística 
en la poc satisfactoria activitat de corregir els treballs de les scves 
alumncs i, en darrcr terme, en la producció d'alló que Santiago 
Rusiñol havia batcjat teia temps amb el nom d'"art cromo», 
contraposat a r«art veritable», "...aquell art que li ba\'ia fet plorar 
tantes llagrimes, ocultes, que l'havia dut a la pobresa i a la 
vergonya de no poder mantenir una familia, el qual encara nmava 
malgrat tot», aquell art, en definitiva, que Prudenci Bertrana 
identifica amb la capacitat de captar i «copiar de la natura alio que 
costa tant, l'invisiblc, el misteri que aleña en íes coses, en l'omhra 
deis hoscos, en el reflex de les aigües, en la vaguetat deis celatges». 

La ironía, protagonista d'excepcio en els contes anteriors, 
adquireix en «El comiat de Teresa» una nova dintensió: esdevé 
subril i, per tant, molt mes incisiva. El personatge de Benigne 
Renart —rcmarquem l'acurat tractament deis noms propis en la 
literatura de Bertrana— és una altra de les victimes de les 
relacions tenses que mantenen l'art i la societat, una víctima 
carregada de patetismc, perqué és la vulgaritat i no l'heroisme el 
que caracteritza la seva tragedia. La trajectória vita! de Renart 
es redueix a toe un seguir de concessions sücials i professionals 
que copen frontalment contra l'ética de la creació que ba de 
regir, segons Bertrana, la vida de l'artista: concessions al 
rtiatrimoni i ais filis, d'una banda; a Tensenyament de l'art 
segons una concepció postissa del fet estétic, amb la consegüent 
pérdua de la dignitat professional, de Laltra. La capacitat 
d'adaptació de Benigne Renart a les circumstáncies adverses 

Prudenci Bertrana ais i'int-í-cmc any;, 
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arriba a un punt culminant de patetisme quan la veu narrativa, 
en tercera persona, el declara, malgrat cot, "íelLí", La relació 
arah les alumnes, en plena adolescencia, és presentada com el 
substitutiu del contacte amb la natura i la phismació pictórica 
de les sensacitms que produeix la seva contemplació: 

«La veritat era que, mentre ell Huía sos mérits de transfuga de 
l'art, les dtixcbles. apilades a son entom, li feien ofrena de totes 
ses gracies jovenívoles. Les sentia a írec d'ell ainb una subtil olor 
de poncelles, rebia llurs mirades, d'una hrillantnr encegadora, 
veía les testes anamar-se en bells agrupamtints inquiets, barrejant, 
al vaporós flotar de les caboÜeres, l'esplcndor de llurs coloracions 
variades, des de la blancor daurada del ros escandinau al negre 
atdent i tornassolat, I oía un xerroteig cristaMíque Tembolcallava 
com un mumiuri de fontana, entre un dansar percsós de criatures 
i un bellugueií^ de corbes incipients de voluptuositat angélica", 

El personatge de Teresa, deixeble avantarjada de Benigne 
Renart, actúa com a contrapone de la figura del professor de 
dibuix des d'un terreny ttpican:ient identificat amb l'art: la 
religió. La dicotomta ideal/realitar és irreductible i, per tant, 
conflictiva en el cas de l'artista fracassat, mancar de voluntat i 
incapaz de prendre decisions drastiques a favor de la seva 
vocació. Teresa, en canvi, és capa^ de renunciar a toe per tal 
d'assolir el seu ideal i resol, d'aquesta manera, ladualitat: 

«Un jorn ella va interrompre les lamentacions d'En Renart. 
- Aleshotes, per qué no ho sacriíicava tot per seguir la seva 

vocació? 

La pregunta, de moment. era un si és no és desconcertant per 
al bon mestre, i triga un poc a respondre. 

- Níü tenia pas el dret a sacrificar els filis. 
- Ob, els filis! —replica Teresa—•. Abans deis filis. Tot ho 

volen, els boniesl 
Es considera un pnc bumiliar per l'exclamació d'ella i volgué 

confondre-la preguntant-li: 
- I vosté, bo sacrificaría tot per un ideal' 
- Per que nn, si fos necessari! 
I va dir-bo somrient, segura i solemne, fitant energicament 

aquelles gracioses nines, plenes de lluminositat angélica». 
Els diiilegs, inexistcnts en les narracions anteriorment 

esmentades, on el component dramacic quedava relegar a un 
scgon terme, accentuen els punts de divergencia entre 
ambdós pcrsonatges i emmarquen un deis darrers passos en la 
davallada del protagonista: l'assumpció de la pérdua total de 
la dignitat amb l 'acceptació deis dincrs de Teresa i la 
renuncia definitiva a l'idcal. 

«Escriure amb sang" ais anys trenta 

Prudenci Bertrana va decidir, al cap d'uns anvs, d'aprofitar el 
potencial dramatic d'-El comiat de Teresa» i va convertir la 
narració breu en una «comedia» en tres actes. Publicada l'any 

1932 (7) i estrenada per una companyia d'aleccionats després 
d'baver-li estal atorgat el premi Fastenratb ais jocs Floráis de 
1933, El comiat de Teresa va ser considerada per la crítica com 
una obra de resi de gran qualitac (8), ahsolutament allunvada 
d'allo que els empresaris consideraven del gust del públic 
majoritari i, per tant, difícilment incorporable en eL repertoris 
de les companyies professionals. De fet, El cornial de Tere:>a, per 
tema i per rcsolució escénica, és una obra que resta fidel a la mes 
genuína tradició modernista, pero incorpora, val a dir-bo, alguns 
elements nous i molt caracrerístics de la literatura que fan durant 
els anys ttenta els ex-modcrnistes que reprenen la seva 
prodúcelo literaria després de l'esfondrament del Noucentisme. 

En efecte, a part del canvi de ñora del protagonista masculí 
—ara Daniel Giralt—, l'accentuació del seu caractet escéptic en 
materia religiosa, el desenvolupament d'episodis ntímés apuntáis 
en la narració i la incorporació de nous personatges, la versió 
teatral d'«E! comiat de Teresa» atorga una rellevancia especial a 
l'episodi que enfronta Martí, un antic deixeble de Daniel Giralt, 
i el vell artista fracassat. Aqiiest, poc dcsprés de proferir un 
aldegat a favor de la fidelitat a la vocació i a l'ideal de clars 
ressons rusiñolians i de reprendre amb energies renovades la seva 
«gran» obra, una aldegoria sobre «la resurrecció deis abúlics, deis 
fracassats, deis morts en vida», aprofita la presencia del jove 
artista d'éxit per aconseguir el reconeixement públic de la seva 
obra i de tota una vida de sacrificis per tal de mantenir una certa 
fidelitat a la seva concepció d'«art veritable». Les paraules de 
Giralt —"Et suplico que em dií;¡uis la teva. Ben francament, com 
abans. Espero la sentencia. No temis ésser brutal»— i l'actitud 
impassible i ambigua de Martí —«(Pausa llarga. Martí 
palplanrat, amb les mans a la butxaca, fa cara de lluitar entre 
ésser sincer o mentir per estalviar una torta decepció al seu 
antic mestre)»— presenten un ciar paraldelisme amb un deis 
episodis mes punyents de Vicia interior d'un escriptor. la novel-la 
d'un altre ex-modernista importanr durant els anys trenta, Joan 
Puig i Ferreter. En totes ducs obres queda perfectament palés el 
procés de substitució generacional i el conflicte entre vells i 
jovcs que domina el panorama artístic i literati del primer ter^ 
del segle XX, pero hi queden també afirmáis uns valors 
fermament arrelats al pensament modernista: voUmrat 
individual, capacitat de sacrifici —«Cal sacrificar-ho tot per un 
ideal, sa-cri-fi-car-bo tot per un ideal»—, passió per escriure i 
sinceritat. Com va dir Bertrana en una conferencia que va 
pronunciar coetaniament a la publicado d'EJ comiat tic Teresa, 
poc dcsprés de la concessió del premi Crexells de 1931 per la 
seva novel-la L'íiercu, cal -que l'obra siguí un reflectiment 
directe de Phome. Que l'cscrit no sígui artifici estricto, sonoritat 
bistrionica de paraules inexpressives. Cal que la prosa i el vers 
surtin amb escalf de la ploma de l'cscriptor, i que siguin 
bategants i passionals, com un hri de la seva propia vida. 
Recürdeu; CÜ[ escriure amb sang» (9). 
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Santiago Rusiñol, un referent constant 

LLI narractó «El comiai Je Teresa» va aparéixer encapcalada 
per una dedicatoria a Santiago Rusiñol. Feia molt temps que 
l'autor de Ualegria qiv; jMssti i de Vanea del senyor Esteie s'havia 
convcrcit en un referent indispensable per a la crajeccoria 
artística de Prudcnci Rertrana. D'entrada, havia protagonitzat 
l'exposició de pintura de Sane Feliu de Guíxols de 1S92, on 
Bertrana havia donat a coneixer per primera vedada la seva obra 
pictórica; compartía amb l'autor gironí la doble faceta de pintor-
narrador —mes endavant Bertiana sepuiria també els passos de 
Rusiñol en el món del teatre—, i havia provocat, amb l'eüirena 
d'Eis Jücs Fíorols de Canprosa. les ires dcsfermades d'un 
personatge molt poc receptiu davaní la ironía i rhumor d'altti, 
sobrecot si feia trontollar ali^uncs de les seves conviccions mes 
arrelades, Recordem, en aquest sentit, que quan Rusiñol va 
estrenar aquesta obra, Bertrana i oís seus amics havien comen<;at 
una important campanya de reyeneració del panorama cultural 
gironí fonamentada, precisament, en els Jocs Floráis. No és gens 
estrany, per tant, que el seu discurs com a secretari del Jurat deis 
primers Jocs Floráis de Girona, l'any 1903 (10), anés, tot ell, 
destinar a rebatre el sainec de Rusiñol. 

D'altra banda, en el momcnt en qué es va publicar per 
primera vegada -El conriat de Teresa*, pels volts de 19i5, 
Bertrana i Rusiñol compartien la tertulia que es reunia a la 
botijja de l'editor Antoni López, a la Rambla barcelonina, d'un 
sortien cada setmana L'Es¿jucllü de k Tomiixa i La Qjm^ariíi de 
Gracia. Bertrana va ser, durant una temporada, directtir de tots 
dos setmanaris i, mes endavant, redactor. Rusiñol era, en canvi, 
el gran protagonista de la tertulia, a pan de l'autor de mes nom 
que coMaborava regularment a L'Esqueiia. D'aquesta relació, en 
devia sorgir la idea de Rusiñol de passar una temporada a 
Girona, la tardor de 191Ó (11), estada que va fer 
permanentment acompanyat de Bertrana i de l'ínclit Pepet 
Gitano, i que va quedar fixada no solament en nombroses teles 
de Rusiñol i en el seu teatre —pensem en El pintor de mírocies^ 
sino també en el record deis gironins. Van ser moltes les 
situacions pintoresques que es van produir al voltant de l'artista, 
una de les quals va inspirar la primera obra que Prudenci 
Bertrana va destinar a les taules escéniques. La va titular 
¡Enyorada solitud! i es va estrenar la nit del 7 de maig de 1918 a 
les taules del Teatre Romea. 

Hi ba encara mes punts de contacte entre els dos autors, El 
que ens interessa, pero, de destacar és que Santiaf^o Rusiñol 
representa per a Bertrana la contraréplica exacta de la figura de 
l'artista fracassat- Rusiñol és, en efecce, el pintor que ha 

"L'excepciunal i privHegiada -naturaleza'' de Riisinol 
suidta l'admiradó i l'enveja ds Benrana. 

aconseguit de professionalit:ar-se com a artista amb un éxit total 
després de Uuitar per imposar la seva propia estética i la seva 
particular concepcio de l'art en un mercat fonamentalment 
retrograd i conservador. Rusiñol ha assolit amb la seva Uuita alio 
que Bertrana potser tanrbé hauria abastat si no s'bagués vist 
obligat a malvendre la seva vocació, De fet, l'un i l'altre 
coincideixen a emprar el mateix discurs al voltant de la creació 
artística, fonamentat en la iconografía religiosa. Ja ho hem vist 
mes amunt: l'art és una rehgió, l'artista n'és el sacerdt>t i el 
profeta i, com a tal, resta condemnat a la solitud, Apareix, per 
tant , compartida, la idea de la renuncia —que implica 
necessariament sacrifici i dolor— com a únic mitja factible per 
aconseguir l'ideal. Pensem, en aquest sentit, en l'ermita de 
Cigalas iformignes i Aurora á'El ¡ardí abandtnuii de Rusiñol, o, peí 
que fa a Bertrana, en els dos protagonistes d'EI comiat de Teresa o 
en Innocenci Aspriu d'Entre b térra i eb núvols. La diferencia, 
notada i retreta en nombroses ocasions per Bertrana, és que si bé 
en Rusiñol aquest discurs no passa d'aixo, de discurs —Rusiñol 
es pot mantenir fidel a la seva concepcio de l'art i de Tartista un 
cop té les espaclles totalment cobertes—, en el seu cas, el 
component autobiografic és bastant mes acusat i el sacrifici, no 
cal dir-ho, molt mes dolorós en tant que és real. Heus aquí un 
deis greugcs comparatius que estableix Bertrana amb Rusiñol, un 
greuge que queda perfcctament reflectit en la conferencia 
d'homenatge que, amb el títol d'EÍ /íus.siinot ¿¡ue jo he iraclat, va 
pronunciar a la Institució del Teatre el 13 de juny de 1936 amb 
motiu del descobriment d'un bust de l'artista donat per l'escultor 
Enric Clarassó. Al coscat de múltiples anécdotes que teñen com 
a marc Girona i relacionades. obvíamenl, amb la manera que 
tenia d'entendre l'art, la literatura i la vida Santiago Rusiñol, 
Bertrana digué el següent: 

«Rossinyol, a desgrat deis múltiples desordres del seu 
organisme, no s'cstava de res. Sois la seva enorme vitalitat ho 
resistía tot. La plena convicció d'aquesta vitalitat era, pero, la 
causa de les seves inrprudéncies pretérites i prcsents. Tot plegat 
influí en la seva obra. Enemic acérrim del dolor, sabia suportar-lo 
i menysprear-lo. 1, cosa singular, a penes feia res per evitar el 
físic; pero el que provenia de la gestació artística i literaria, 
l'evitava sistematicament. Les falles mes cabdals del Rossinyol 
pintor i del Rossinyol literari son degudes al singular concepte 
que ell tenia del pintar i de l'escriure. Mai no ho havia 
considerar com un treball, sino com un divertiment (...). 

La dolor sagrada del part que infondeix a l'obra com una 
consagrado perdurable, no era necessária i adhuc es feia repulsiva 
al temperament brillant i improvisatlor de Rossinyol, el qual tot 
fent anar el pimell i Testiloí^rafica es rescabalava de les arteres 
escomeses del poagre, deis embniixaments i desembruixaments de 
la morfina i d'altres molesties interiors nral definides, pero tant o 
mes terribles que les ja conegudes. Segons deia, el seu feinejar 
sefíuit, aquell feinejar que el sitúa enere els escriptors i els artistes 
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mes prolífics de Catalunya, no l¡ proporciona mes que goig. Si 
hagviés liagut Je patir-hi no s'hi hauria posat. 

Fa una mica estrany, canmateix, que Rossinyol pogiiés escapar, 
en absolut, deis dubtes i de les angoLxes del que crea amb una mica 
d'ambició, amb sec de bellcsa; snrprén que pegues soscreure's a la 
dramática vigilancia del prupi esperit crític, d'aquest gemía siamés, 
sever i impercincni, que arrosseguem penjat a l'esquena; pero 
durant los llargues tnn<íades que passava a Girona, i que jo tnt 
anant amh ell vaig poder observar-lo de prup, vaig creure'n el 
convenciment que en l'excepcional i privilegiada nacuralesa Je 
Rossinyol, alio i moltesaltres coses eren pussibles» (12), 

Com és ara la capacicat de realitzar impassiblemcnt la seva obra 
enmig d'una gemació de curiosos que creaven un ambient ben poc 
adequat per a !a conceníració i recülliment que requereix. segnns 
Bertrana, Pacte creador. Les sessions pictoriqucs de Rusniol a 
Girona —a !a vora de l'Onyar, al barrí gócic o prop de la muralla— 
van inspirar a Bertrana la seva primera obra teatral ¡Enyorada 
ioliUtíi't la historia d'un artista reconegut que, en inscal-lar-se en 
una ciutat de comarques per tal de retrobar la pau i la tranquil-litat 
perdudes i cumunicar-se íniimament amb la natura, es converteix 
en l'atracció local i vcu impüssibiiitat el scu proposic. El pcrsonatge 
crear per Bertrana, Enric Planella, truba en el provincianisme i la 
incomprensit) deis habitants de la ciutat el scu parricuíar camí de 
Datnasc, cosa que, segons Bertrana, mai no'bavia experimental o, 
millor dic, sofert, l'autor deis Jardíní d'Eslmnya. 

Per conclüure 

En definitiva, Santiago Riisiñoi, admirat per Bertrana, punt 
de referencia implícic de la seva reflexió a¡ voltant del fet 
artístic, no acaba d'acomplir els requisits necessaris per esdevenir 
un auténtic model. La idea del sofriment, de la renuncia, del 
calvari de Farrista, que queda perfeccament reílecrida en 
l'expressiü -escriiire amh sang», és ben lluny de la concepció de 
l'art i de la literatura que practica, segons Bertrana, Rusiñol. 
Frivolitat, lleugeresa, joc, son paraules renyidcs amb la creació 
artística. El que té veriiable valor és l'esfor^, el sacrifici, l'acte 
heroic de considerar, com ho fa l'-impenitent» Innocenci 
Aspriu, que la perdua de les seves dues filies queda compensada 
amb el reconeixement de i'obra, que és, de fet, Púnic fill al qual 
es deu en eos i ánima Farrista. No és gens estrany, tenint en 
compre toi aixo, que Prudenci Bertrana es passés bona part de la 
seva vida conven^uc que li havta estat negat el reconeixement 
que es mereixia. Quan, Fany 1931, va rebre el premi Crexells per 
la seva noveFla L'H¿rt;u i va comentar a tastar la mol deis 
bomenatges públics, aixího va reconéixer: 

Das dibuixos ai carhó de Bertrana; 
un nufemcm'i, a ia drcui, un reirat de la seva fiüa Aurora. 
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"Mült stwint, niirüTalnienc, em semilla caminar sense puialge 
i abanJonat Je tnthí>m. Llavors és per a mi un consol inefable 
rrnhar un t^erma mou incoae>;iit i,|ue em saludi anib un cerr 
respecte, i m'cxpliqui qiiu una obra nieva li ha tec perdrc hores 
lie Jonnir, li ha lee apatiar el IKim de la seva tauleta de nic a 
quarcs de dues de la aiadnada. Tanmaieix, ¡a no he treballar per 
mi tüt Süh ja no sóc un eyoista, un transfiifja del paradís perdut, 
un cigne [perdoneii'me la iminodesiia de comparar-me amb un 
ocell milologic) que canea la seva ayonia. 

Havia fer alguna cosa útil, havia guarir, si mes no. un enlle'íinent 
o una cabñria; havia posar el ineii baUam damunt la dolor aliena. 

Ara, en aquesr instant, per a mi inoblidahle, cinc el drec de 
creure que els que sou ací beu apagat el llum del capital del 
vostre Hit a deshora. El mateix que puc dir, encara, deis que son 
absents i han trames llur adhesió. 

De manera que jo, que tenia la sensació, una mica 
depriment, de caminar per una mena d'ermut lltinv de mitades i 
de reverencies, anava errac de miga raig» (13). 

I es va pn)posard'bomenacjar, per la seva banda, lui altre autor 
que també "havia Iluital i patit, Hns plorat, per la gloria i htaiestesa 
del Teatre Cátala» amb la creació d'un premi similar al Crexells en 
el cerreny del teatre que porcaria el nom d'lpnasi Ifílésias. La mel de 
l'éxit es va convertir en íel quan, l'any 1937, aquesc premi fou 
declarar desert tot i la participació, amb l'obra titulada Neu de tot 
l'anv, del mateix Bertrana, Tinspirai-lor del prenri. L'autor gironí mat 
no va acabar d'entendre cora se li podia negar d'una íorma tan 
Kumiliant el reconeixement de tota una vida dedicada a la 
literatura í a la regenerado de l'escena catalana. Amargor és el que 
dcstíMa la carta que va adregar Bertrana a Francesc Curet, membre 
del jurat que li va negar l'honord'un premi merescut: 

«(...) Chesterton ha dic, que un home que contempla un 
hipopotam pot sentir, alguna vegada, la temptació de considerar 
aquell animal com un error enonne, pero esta obligar a reconeixer 
que luia venturosa inferioritat l'impedeix de cometre semblanc 
error. 1 ací em teniu a mi, que he IKiitat aferrissadamenc per a la 
dignificació Jel Teatre Cátala. M'he creat una pila d'enemics (no 
aMudeixo ais meas jutges que son autors), he perdut una pila de 
pessetes (els empresaris mai no perdonen) i al final de tot, ha 
vingut d'un •^üh de qué, que jo no el deshonoro» (14}-

Aquest darrer episodi no va ser objecte de recreació literaria. 
Pero rampoc no ho van ser hona part deis exits i de les 
nombroses proves de reconeixement que va rebre Bertrana en el 
decurs de la seva trajeccoria literaria i arrística: només aquells 
que, cunvenientment maquillats, podien aportar algún element 
significaciu a la imatge de l'artista pur i incompri^s damunt la 
qual Bertrana va edificar tota la seva producció literaria i que li 
va permetre d'adoptar una posició permanenttnent crítica 
davant del panorama cultural cátala tins a la Guerra Civil. 

Margarida Casacuberta és professora 
de Licemtura Cataluña Contemporania (UdG), 
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1. Juiín Lililí M.AílFAN'Y, "Els gn^ufjes dv Prudu'nci Bercr.iiin", Jins As/iuetes dd 

Modemísini', BiirLolíin;!, 1^75, pp- 2.51-252. 
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V SnbrL' la faceta pictórica VÍL- PmJünci Bertr¡ina vegL'u, enirt iiliros. Caries 
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di r7iiitL'¡,i:, Barcelona, 1%7, pái;. S, i els cumentans que lii dedica |oan Lluís 

MARF.ANY, -EU yreuy:ef du Prudniei Bertraiva^, pp. 2 )4-215. 

5. Discurs de Prudenci Bertrana reprnduit a ••Expusicni Prndeiui Borrranii", i-¡i 

ñ^lídwi.XIl, 19^0. 

ú. Prudenci BERTRANA. Lim\ii:niicii¡, dins OJTTÜ.S CiJinJitiL'.̂ -. I % 5 . 

7. Snbre la piiblicacti'i ile la versió d'«El cornial de Teres;i« per parr deis amics 

de Prudenci Bertrana, la «Penvii de TUnstal del Si>h, veueu Donitnec 

GUANSE, "El cumííH fie Teresn, de Prutlenei líoritana íEJicums de ••LHustal 
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8. Aquest és el parer que Dnmcnec OIJANSÉ expnsa t:n la ressenya que dedica 

a Testrena de l'ubm. Veyeu •Teatre: Sala STUDiUM: El cmnici de Tcrcm de 

Pr\idetici BiTirana {Sessiona de Teatre Selfcre)-, Lu Pitbiidwi. 6-V-1931. 

9. Prudenci Bertrana va pronunciar aquesta conferencia, titulada fL'amur a 

Catalunya i la iiovelda», ÍI l'.Ateneu li^ualadí de la Clu'se Obrera amb motiu 

del Dia del Llibre de 1932. Va aparéixer parcialment repínduida a J.M., «La 

Conferencia del Si. BertrTina", Biu/letí de LAssiídíicífí [¿'Eitiídiíints de /'.AtencM 

iguaiadide ia CWw Obrera, nnúg 1932. 

10. Prudenci BERTR.^NA, "Memt'iria del Secretan del ConsiMori», din? Jidis 

Flrjnils de Ginvilij. CeriüTiiiíti de MCMIJI, üirona, Impremta de j . Ftanquet i 

Serra, 1904, pp. 23-28. 

11. En relació amb iiquestn estada és interessant de destacar, a part de les 

pintares, la participació de Santiago Rusiñol en un tecidl, ciuirdinat per 

Xavier Moncs,ilvat|;e i Juaquim Pía, que combina textos i d'lustracinns ítibre 

Gironi! del pinzeil i la ploma del? principáis artiites que bavien pres la ciutat 

com a toni d'inspiració. El llibre, que ptirt;! per títol TiTra de giísics I ¡k hetüai. 

Gironíi, va apareixer l'any 1917. 

12. Prudenci BERTRÁN.^, El fiassinycii que j'ü fie tractat, Barcelona, Getieralitat 

de Qicalunya-Publicacium de la Instiruciii del Teaire. ni'im. 15, genei 1937, 

pp. 25-26. 

13. -Els inrellectuals barcelonins humenatijen Prudenci Benrana. Discurs de 

Prudenci Bertrana". Ln VV'ii de Cii(¡TJi(n>c. 24 de ijener de 1932. 

14- Prudenci BERTRANA. ^Resposca a la cana oberia de Francesc Ciirer«, la 

HHmúnííai, tjenerde 1938. 
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