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1. Introducció 

La literatura catalana no està absenta de tòpics, estereotips i rols de gènere que 

han fixat i limitat la identitat femenina al llarg del temps. Aquests rols son quelcom 

adquirit de les regles i disposicions que la societat i la cultura determinen sobre les 

actituds i les accions d’homes i dones1: com a part del mecanisme cultural, la literatura 

sovint ha perpetuat un seguit d’actituds i arquetips en els seus personatges femenins, 

promovent una visió determinada de la realitat que ha acabat per definir-la 

sistemàticament. Al tombant del segle XX, la literatura catalana modernista va trobar-se 

un cas molt curiós, àmpliament reconegut, on els personatges femenins hi juguen un 

paper clau amb el desenvolupament dels seus rols i la seva existència simbòlica i moral: 

parlem de les protagonistes de la primera etapa literària de Prudenci Bertrana, de la qual 

hi destaca Josafat (1906), obra cabdal de l’escriptor i de les lletres catalanes.  

En les seves obres, l’autor gironí treballa dins la corrent del naturalisme, en la 

qual hi predomina la tendència determinista i, al principi, decadentista: aquest aspecte 

literari accentua encara més la inamobilitat de l’origen, el caràcter i el destí dels seus 

personatges femenins, tornant-los més estereotipats i prototípics, sense la possibilitat de 

fugir de la identitat assignada per l’autor (i en part, per la societat heteropatriarcal). A 

més a més, els amors impossibles i els triangles amorosos contribueixen a delimitar 

aquests personatges mitjançant les relacions que mantenen amb altres dones i/o els 

protagonistes: la seva definició funciona essencialment per comparació i contraposició. 

Per tant, quins son els rols que desenvolupen les dones a la societat des de la perspectiva 

de Bertrana? En quin context es van desenvolupar les teories estètiques i socials de 

l’autor? Una anàlisi d’aquests rols en la literatura de l’escriptor i el seu context és 

necessària per poder observar com aquests patrons s’han repetit, assentat i fins i tot 

evolucionat en gran part de les obres de major renom de la nostra cultura.  

Aquest treball té com a finalitat l’anàlisi de l’obra de joventut de Prudenci 

Bertrana: per una part, veurem el context històric de l’autor i la literatura modernista, 

per continuar amb la recepció crítica de la seva tasca literària en la premsa barcelonina, 

i per l’altra part, farem l’estudi de l’elaboració i el desenvolupament dels seus 

personatges femenins al llarg de la seva primera obra narrativa. Per acotar aquest 

període iniciàtic de l’escriptor, les obres selecciones quedaran compreses entre 1899-

																																																								
1	Palau, M. (2004): Identitat de gènere de els dones catalanes a l’inici del segle XX, [dintre de 
Literatura i identitat], Catalunya, Cossetània Edicions (eds. Magí Sunyer, Roser Pujades i Pere 
Poy), Col·lecció Antines, pàg. 13.  
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1910, és a dir, des que Bertrana va començar a escriure fins que va marxar de Girona, i 

s’encabirà tant narrativa breu (contes) com narrativa llarga (novel·les). Abans, cal 

advertir que farem servir la darrera publicació de Tieta Claudina de 1929: el títol 

original de l’obra era Ernestina però va ser traduïda i publicada en castellà l’any 1910 

per motiu editorials tot i que fou escrita en català, Aurora Bertrana remarca que 

l’argument i els personatges son els mateixos en ambdues versions2. 

Les dones de Bertrana son, en els seus inicis, elaborades a plein air3, no de 

forma rudimentària però, descrites per l’ull del pintor modernista, encara inexpert i 

superficial, que ha d’aprofundir en la psicologia i la moral dels seus personatges. En 

aquest moment trobem un pintor experimentat, però, un escriptor novell que s’està 

cercant a ell mateix en el món de la literatura com a veritable professió: per això, diem 

que és un artista que al principi descriu més que narra. Veurem la constància del seu to 

melangiós alhora que una evolució continuada i depurada del seu estil, de l’ús dels 

símbols (cada cop més diluïts i integrats al text) i de la profunditat psicològica que 

determinarà la caracterització dels seus personatges femenins i el seu desenllaç.  

Així doncs, l’estructura interna d’aquest treball seguirà l’eix cronològic de 

l’escriptura de Prudenci Bertrana, començant per l’estudi de la seva primera narració: 

Violeta (1899). L’opera prima de l’autor gironí ha promogut en gran part aquesta 

incursió en el món dels seus personatges femenins gràcies al valor intrínsec de la seva 

protagonista i els sentiments i les emocions estètiques que l’escriptor hi aboca al lector. 

Una altra de les raons que promou aquesta escomesa acadèmica és la necessitat de 

redescobrir aquesta obra que ha romàs inèdita fins la seva publicació el 2013.  

Després, seguirem amb l’anàlisi dels contes on la presència de la dona és 

especialment rellevant i fonamental per l’obra posterior: aquestes narracions breus no 

son tant conegudes però, van jugar un paper fonamental en l’exploració literària de 

Prudenci Bertrana. Els contes escollits son Pagesívola (1902), Tard! (1903) i La 

Margarideta (1907),  els quals possiblement van esdevenir l’estudi previ per a 

l’elaboració de Josafat (1906), Nàufrags (1907) i Tieta Claudina (1929). D’aquesta 

manera, anirem comparant els principals personatges femenins d’aquestes obres que 

acabem d’anomenar per tal de desenvolupar les conclusions finals. 

																																																								
2 Bertrana, A. (1965): Pròleg [dintre d’Obres completes de Prudenci Bertrana], Biblioteca 
Perenne, Barcelona, Editorial Selecta. 
3 Granell, G. (2013): Violeta [a la Introducció de l’obra de Prudenci Bertrana], Girona, Edicions 
de la ela geminada, Biblioteca Prudenci Bertrana, pàg. 20. 
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Il faut être absolument moderne. 

Arthur Rimbaud 

 

2. El Modernisme: context general.   

El Modernisme a Catalunya va ser un procés històric i cultural impulsat per 

l’actitud col·lectiva4 d’un grup de joves intel·lectuals (escriptors, pintors, periodistes, 

etc.) catalans que tenien la intenció de modernitzar la cultura catalana a través de les 

noves influències que arribaven de França, Alemanya, Itàlia, etc. Aquests primers 

modernistes admiraven tot allò modern pel simple fet de ser radicalment nou i actual5: 

eren conscients de l’endarreriment de la societat catalana en relació a la resta 

d’Europa6, per això, van actuar entorn a la voluntat de regenerar la seva cultura, la qual 

seguia anquilosada en el tradicionalisme conservador i localista. Els modernistes 

buscaven desestabilitzar l’immobilisme de la societat i repensar el país per propiciar un 

procés de recatalanització cultural en la línia dels diferents regionalismes7.  

Aquestes intencions resultaven massa transgressores i progressistes8 per alguns 

dels sectors més conservadors de la societat catalana: els antimodernistes (més 

endavant, noucentistes) van qüestionar-se el propòsit dels vuitcentistes i de forma  

interessada, van estendre una visió vague, caòtica, fragmentària i totalment 

contradictòria de les proclames d’aquests joves idealistes del segle XIX. Per aquest 

motiu, Joan-Lluís Marfany insisteix, però, en la necessitat de delimitar el concepte de 

«Modernisme» per tal de clarificar tots aquells prejudicis pejoratius que hi van abocar 

els noucentistes en el període posterior.9 Per tant, és important veure el Modernisme 

com un procés de transformació cultural, no com un moviment o una escola artística en 

la qual tots els seus integrants tenen una estètica i uns objectius totalment definits i 

uniformes, sinó com un conjunt de persones afins a la cultura que comparteixen els 

mateixos ideals. Tot i que actuaven de forma individual, els modernistes van crear un 

front comú per defensar les seves resolucions i promoure una ruptura amb el passat 

																																																								
4 Marfany, J.L. (1984): Aspectes del Modernisme, Barcelona, Curia, pàg. 20. 
5 Marfany, J.L. (1985): El modernisme. Història de la Literatura Catalana (Part moderna, Volum 
8), Barcelona, Ariel, pàg. 75. 
6  Casacuberta, M. (2010): Panorama Crític de la Literatura Catalana. Segle XX: Del 
modernisme a l’avantguarda, Vol. V [Direcció d’Enric Bou],  Barcelona, Vicens Vives, pàg. 34. 
7 Casacuberta, M. Op. cit. pàg. 34. 
8 Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 38.  
9 Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 13-34.  
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juntament amb els impulsos del naixent catalanisme polític10 de l’incipient tombant de 

segle: així s’iniciava un lligam inextricable entre Modernisme i catalanisme. 

Alhora, els modernistes acullen una gran varietat de postures ideològiques i 

artístiques que difonen a través de les seves creacions. Entre els artistes i literats hi 

predomina l’espontaneïtat, el sentimentalisme, l’arbitrarietat estètica, la concepció de 

l’art per l’art i la teoria de la paraula viva de Joan Maragall.11 Es produeix un canvi 

substancial en la manera de concebre els artistes/intel·lectuals i la manera de relacionar-

se amb l’art: es professionalitza el seu status elevant-lo, gairebé, al de messies cultural 

que opera per transcendir i transformar la societat mitjançant la seva obra.12    

Tradicionalment, els inicis del Modernisme català es localitzen en la celebració 

de les festes modernistes de Sitges: la primera es va organitzar l’any 1892, però, 

l’esperit més transgressor va arribar al seu màxim apogeu en la segona festa modernista 

de l’any 1893 al Cau Ferrat, on es van reunir personatges de la cultura catalana d’àmbits 

i procedència diversa. Altres postures com la de Josep Yxart, defensaven que el 

veritable canvi de mentalitat va esdevenir a partir de la celebració de l’Exposició 

Universal de Barcelona de l’any 1888, doncs, es va fer palesa el progrés material i 

intel·lectual d’una Catalunya cosmopolita que ambicionava una remodelació cultural 

amb profunditat.13 Però, hi ha qui com Eduard Valentí, encara es remunta més enrere en 

el temps per establir que la primera vegada que es va emprar conscientment el mot 

«modernista»14  de forma reivindicativa, va ser el 15 de gener de 1884 a la revista 

L’Avenç per constatar els seus principis reformistes.15  

Aleshores el Modernisme català es va obrir a una infinitat de noves tendències 

europees modernes que van influenciar la seva ideologia, les seves obres d’art i diverses 

publicacions periodístiques i literàries: 

																																																								
10 Yates, A. (1984): Una generació sense novel·la?, Barcelona, Edicions 62, pàg. 7-8. 
11 Castellanos, J. (1980): Modernisme i Noucentisme, dintre de L’Avenç, Núm. 25. 
Web:https://projectetraces.uab.cat/tracesbd/publi/avenc/1980/avenc_a1980m2p25n25.pdf 
12 Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 21. A més a més, en aquest punt, és interessant tenir present les 
influències filosòfiques i estètiques de personatges com Zola i D’Anunnzio.  
13  Castellanos, J. (1992): Raimon Casellas i el Modernisme, Barcelona, Curial Edicions 
Catalanes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 28. 
14 Valentí, E. (1973): El primer modernismo literario catalán y sus fundamentos ideológicos, 
Barcelona, Ariel, pàg. 111-163. 
15 Joan Lluís Marfany esmenta, però, que cal entendre aquestes primeres insinuacions de 
L’Avenç com un precedent del Modernisme perquè encara no arriben a constituir un grup amb 
la mateixa cohesió i, sobretot, la mateixa consciència d’una missió històrica que el que 
formaren els seus successors de deu anys després. Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 78. 
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(...) des del naturalisme d’Émile Zola que fins aleshores no havia penetrat a Catalunya 

fins al simbolisme decadentista del belga Maurice Maeterlinck, per esmentar només dos 

exemples de la llarga llista de noms (...) i d’ismes —entre els quals l’anarquisme o el 

socialisme— que fan acte de presència a les pàgines de L’Avenç.16 

 

Tot i així, després de l’aplegament d’aquests primers modernistes a principis de 

la dècada entorn a les directrius de L’Avenç, els articles de la revista començaren a 

radicalitzar-se emetent un to cada cop més extremista17, fins que al desembre de 1893, 

la crisi dels atemptats anarquistes (especialment la bomba del Liceu) obligarà als seus 

propietaris a dissoldre la publicació. A partir d’aquest moment, el Modernisme 

emprendrà un davallament significatiu que portarà als seus integrants a disgregar-se 

sense remei, també, però, per una qüestió de diversitat ideològica inviable18.   

L’enteniment dels vuitcentistes en l’estadi inaugural de la seva empresa sorgida 

d’una urgent necessitat de modernització 19 , desencadenarà, inevitablement, en 

l’oposició de la base político-ideològica del grup. Cadascú enfocarà la regeneració del 

país de diferents formes i des de diferents àmbits (periodisme, literatura, art, política, 

etc.), i l’ambivalència de l’estètica dels modernistes també divergirà entre el 

decadentisme simbolista per un costat (com el de Bertrana), i el vitalisme ibseano-

nietzscheà per un altre. Al principi, aquestes dues conductes havien convergit però, des 

de la celebració de la tercera festa modernista de Sitges l’any 1894, es va sobreposar i 

confondre el Modernisme amb l’esteticisme-simbolista-prerafaelita-decadent20. 

En un primer moment, «decadent» va ser el terme usat despectivament pels 

detractors més tradicionalistes del Modernisme però, posteriorment, alguns modernistes 

van adoptar com a pròpia aquesta nova postura i estètica moderna com a definició si 

mateixos21. Molts artistes van utilitzar la decadència com a font de nou material artístic 

(perquè apreciaven qualsevol novetat), però com el decadentisme també suposa una 

																																																								
16 Casacuberta, M. Op. cit. pàg. 34. 
17  En aquell moment, Jaume Brossa i Alexandre Cortada simpatitzaven íntimament amb 
l’anarquisme local i les seves idees revolucionàries, fet que va suposar una certa assimilació del 
Modernisme amb l’anarquisme després dels atemptats. Rusiñol, Maragall i molts altres 
intel·lectuals modernistes van voler mantenir la distància respecte aquesta bel·ligerància, i es 
van allunyar progressivament del nucli que havien creat. Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 96-100. 
18 Casacuberta, M. Op. cit. pàg. 35. 
19 Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 97. 
20 Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 46. 
21 Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 82.  
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posició moral, amb el temps, els valors anaren degenerant 22  sota l’aparença de 

l’evasionisme estètic.  

Malauradament, es produirà una divisió interna del Modernisme en dos períodes 

distints. Per una banda, la darrera dècada del segle XIX comprendrà de l’any 1892 fins 

al 1901 amb la creació de la Lliga Regionalista, passant per la terrible i determinant 

crisi de la guerra de Cuba (1895). D’altra banda, la primera dècada del segle XX posarà 

fi al Modernisme amb la mort de Maragall l’any 1911, i encara que des de revistes com 

Catalònia (1898) o Joventut (1900) es vulgui donar una última empenta als ideals 

modernistes, no aconseguiran rescatar l’esperit original del vuitcentisme. També serà 

molt rellevant la creació de la Secció de Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i la 

publicació de l’Almanac dels noucentistes com a fites del triomf del Noucentisme.23  

Tanmateix, Marfany vindica que per sobre de la desorganització interna del 

Modernisme, de tota la incoherència que va sorgir arran de les polèmiques entre 

regionalisme-universalisme, ruralisme-civilisme, etc., el principal motiu que va 

desintegrar el front comú que havien format els modernistes va ser, precisament, la 

trivialització del mot «modernista» i el dirigisme cultural dels noucentistes un cop 

començat el segle XX.  

En primer lloc es va establir una correlació negativa per culpa de la vexació 

reiterada dels antimodernistes: aquests atacaven indiscriminadament qualsevol tipus de 

manifestació moderna, i de la mateixa manera, van associar el Modernisme amb l’art-

nouveau, el decorativisme prerafaelita, i d’altres coses més imprecises i superficials 

com els costums, la indumentària, etc. que just arribaven d’Europa. Tot seguit, els 

burgesos de la capital que ambicionaven vestir a la moda, van adoptar una estètica buida 

i presumptuosa que es va mal vincular amb els modernistes. Per això, des de les 

publicacions satíriques es parodià l’aparença irrisòria dels modernistes i es produí una 

identificació entre modernisme i extravagància que incomoda24. Per aquesta raó, els 

veritables modernistes, els iniciadors de la renovació artística, intel·lectiva i moral de la 

col·lectivitat catalana25, veient aquesta mostra de mal gust i decadència bohèmia, van 

																																																								
22  Marco, Joaquim (1983): El modernisme literari i d’altres assaigs, Barcelona, Editorial 
Edhasa, pàg. 14. 
23 Yates, A. Op. cit. pàg. 8-13. 
24 Casacuberta, M. Op. cit. pàg. 35 
25 Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 45. 
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defugir del terme «modernista» fins al punt de renegar totalment d’ell en la dècada 

següent.26  

Igualment és molt necessari tenir en compte que la decaiguda del Modernisme 

va ser en bona part promoguda pels noucentistes: a partir de 1900, i sobretot després la 

creació de la Lliga Regionalista, la preponderància de personatges com Prat de la Riba i 

Eugeni d’Ors va impulsar la projecció i l’assentament de noucentistes a llocs de poder. 

Aquest fet explica el rebuig de molts modernistes per part de les institucions catalanes 

(no els hi donaven cap tipus de subvencions per boicotejar les seves obres27) i la seva 

progressiva anihilació. Marfany explica que, a part de la desorientació interna dels 

vuitcentistes, la continuació del Modernisme no va ser possible perquè les seves 

ambicions no foren projectades des del poder28. A més a més, Yates remarca que el 

Modernisme s’articula en una literatura (...) on la contemplació estètica i la intuïció 

subjectiva predominen sobre l’ètica i, encara més, sobre la política29. En canvi, el 

progrés excepcional del Noucentisme és representat per una doctrina política, per una 

acadèmia, per una poesia de sensibilitat clàssica i per una consciència lingüística30. 

Gràcies a l’emparament de les institucions, els noucentistes van arrelar-se a la cultura 

catalana des de la base civil i consegüentment van aconseguir fer fora els modernistes 

de l’esfera pública i artística.31 

Així doncs, tornant al context general del Modernisme, hem vist grosso modo el 

sorgiment i el declivi del Modernisme. Per fer-nos una idea global és important tenir 

present les tensions que van dominar ambdues èpoques 

(...) entre la mentalitat positivista i la idealista, entre realisme i romanticisme, entre 

naturalisme i simbolisme. En la primera dècada, això no obstant, el primer element de 

cada antítesi és el predominant, malgrat l’atracció més i més forta de concepcions 

irracionalistes (neoidealistes, neoromàntiques, simbolistes) importades per vents del 

nord. A la segona dècada, en canvi, s’ha consumat la reacció, i el Modernisme que 

sobreviu té la modalitat dominant en el neoromanticisme (sigui decadentista, vitalista o 

neomístic), en l’individualisme i en la concepció de l’artista com a rebel i outsider.32 

 

																																																								
26 Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 52-60. 
27 Marfany, J.L. Op. cit. pàg.  92. 
28 Marfany, J.L. Op. cit. pàg.  77. 
29 Yates, A. Op. cit. pàg.  13. 
30 Yates, A. Op. cit. pàg. 13. 
31 Yates, A. Op. cit. 	
32 Yates, A. Op. cit. pàg. 9. 
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No obstant això, aquestes tensions no només es van quedar a la capital33 sinó 

que es van produir reaccions anàlogues en diversos punts del país, sobretot en altres 

grans ciutats com Girona, on també va sorgir un petit grup de modernistes gironins. Allà 

el modernisme va arribar com un eco de la metròpoli: va aconseguir infondre amb èxit 

gran part dels ideals dels joves vuitcentistes barcelonins però, també va tenir les seves 

dificultats i contrarietats a principis de segle, com per exemple la insistència del 

decadentisme o la paradoxa de la literatura regeneracionista que vorejava el retorn a 

una concepció localista de la literatura catalana34. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

																																																								
33 Recordem que el grup modernista de Maragall, Rusiñol, Massó i Torrents, Fabra, etc. va 
sorgir principalment a Barcelona, i és en aquesta ciutat on es considera que va esdevenir la 
major activitat del Modernisme.	
34 Marfany, J.L. Op. cit. pàg.  29. 
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Te’n recordes, d’aquella ciutat de pedra? De Girona...?  

 

Girona, en la seva vida hermètica, no havia canviat gens; els mateixos carrers enfosquits per la 

pluja, que posava cortinatges tènues sobre les poques bombetes elèctriques que tremolaven a 

les cantonades, eren deserts com si la ciutat fos deshabitada. (...) La tertúlia era un cenacle on 

es debatia tot: les coses d’aquest i les de l’altre.  

 

Miquel de Palol, Girona i jo. 

 

3. El Modernisme a Girona. 

Cap a l’any 1989, després del fatal desenllaç de la guerra de Cuba, el 

catalanisme pren una major embranzida i, juntament amb el Modernisme, s’arrela poc a 

poc en les comarques catalanes dintre de petits grups d’intel·lectuals. En els anys 

precedents a l’arribada del Modernisme (1895-1901), el catalanisme emergeix a Girona 

l’any 1894 gràcies al Centre Catalanista de Girona i sa Comarca: el centre es trobava a 

la seu del diari Lo Geronés, on es reunien els intel·lectuals del moment. Aleshores, hi 

habitava un fort moralisme catòlic a la ciutat i la vida cultural estava dinamitzada per un 

parell d’associacions dirigides a les classes altes. Entre aquestes associacions destaca la 

Asociación Literaria de Gerona que organitzava certàmens literaris alhora que 

publicava la Revista de Gerona. La desaparició d’aquesta revista l’any 1895 suposa la 

pèrdua d’una de les plataformes culturals de la societat gironina: aquest fet fa palesa la 

urgent renovació que necessita Girona a finals de segle.35  

Glòria Granell esmenta que per entendre el veritable pols de la ciutat, cal fer un 

breu seguiment de la premsa local: les corrents culturals i ideològiques de l’època 

queden reflectides en les publicacions gironines i, a més a més, a elles s’hi adhereixen 

les tertúlies d’intel·lectuals que sovint col·laboren amb els seus escrits. Bàsicament, hi 

ha dues línies de pensament en els diaris de Girona, la conservadora i la progressista. 

Aquesta divisió s’efectua entorn a la concepció que tenen ambdues postures respecte el 

catalanisme, el Modernisme i el grup de Barcelona: segons Granell, aquest 

posicionament implica un coneixement de la realitat cultural externa a l’àmbit 

purament local i una actitud oberta cap a noves concepcions de l’art i la cultura36. 

																																																								
35 Granell i Nogué, G. (2003): Prudenci Bertrana: els primers passos de l’Artista, Girona, 
Ajuntament de Girona, pàg. 17-20. 
36 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 19. 
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Gràcies al sector més liberal del periodisme de Girona va ser possible l’obertura de la 

ciutat al Modernisme i a les tendències provinents, especialment, de Barcelona. Tot i 

així, cal remarcar que aquests diaris parlen del moviment però encara no s’hi 

adhereixen a la seva ideologia pròpiament, sinó que es mantenen al marge, comentant el 

que succeeix fora de la ciutat. 

3.1. Gènesi dels modernistes gironins: El grup de Girona i les revistes culturals. 

L’any 1902 neix el Modernisme a Girona de la mà dels Jocs Florals (1903) 

promoguts per la revista L’Enderroch37: amb el subtítol Arts, Pàtria i Democràcia, 

aquesta publicació recollia a la perfecció l’actitud intrínseca del moviment de 

regeneració cultural i social del país. Des de la publicació de la primera edició de 

L’Enderroch, es fa notòria la necessitat d’un renaixement literari que convoqui el 

desvetllament patriòtic i polític de Girona la morta38: aquest tòpic va ser utilitzat 

freqüentment pel grup de modernistes gironins, que percebien Girona infecunda i 

clerical, amb un llegat que els condemnava a viure en el passat estèril i corrupte. 

Tanmateix, el decadentisme encara va destacar i mitificar més el caràcter fúnebre i 

misteriós de la ciutat: fet que els intel·lectuals aprofiten per criticar i demanar una 

remodelació política i cultural que modernitzi la ciutat i la societat de Girona.  

Els intel·lectuals gironins se sentien aïllats de la resta del món, emmurallats: 

l’apertura d’un mitjà de comunicació com el periodisme era indispensable per retrobar-

se amb les lluites polítiques i les reivindicacions civils i nacionalistes que en aquell 

moment s’estaven disputant fora de Girona. Aleshores, el progrés avançava lentament: 

Miquel de Palol deia que la vida era tranquil·la i que coneixien les esporàdiques 

convulsions anàrquiques que sofria Barcelona a través de les curtes notícies 

censurades dels periòdics, com si fossin capítols d’una novel·la russa (...) els conflictes 

socials ens resultaven exòtics39 

No obstant això, cal reconèixer l’esforç fonamental del grup de modernistes 

gironins i els vincles que van establir amb certs periòdics de la Ciutat Comtal a principis 

del segle XX: van aconseguir forjar en pocs anys un panorama molt més ampli i crític 

de l’actualitat del país. Gairebé tots els integrants del grup modernista de Girona hi van 

																																																								
37 L’Enderroch naixia el febrer de 1902 i moria quatre mesos més tard, però, pels modernistes 
gironins va ser el símbol de l’enderrocament de les muralles la seva ciutat i l’obertura definitiva 
a Europa i al món. 
38 Castellanos, J. (1997): Literatura, vides, ciutats, Barcelona, Edicions 62, pàg. 111-129. 
39 De Palol, M. (1972): Girona i jo, Barcelona, Editorial Pòrtic, pàg. 111.  
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col·laborar en diverses publicacions: entre ells destaquen, principalment, Miquel de 

Palol, Xavier Montsalvatge, Carles Rahola i, sobretot, Prudenci Bertrana (el qual va 

aconseguir una inferència molt significativa a Barcelona amb les seves primeres obres 

que comentarem més endavant). Tant els intel·lectuals com els diaris i revistes afins al 

Modernisme se sentien socialment compromesos amb la tasca de renovació de la 

societat gironina. El nivell de compromís social era tant elevat que fins i tot va 

involucrar en el programa modernista a una revista com Vida, una publicació catalanista 

d’ideologia conservadora propera al catolicisme i al sector eclesiàstic. L’Enderroch i 

Vida eren les revistes culturals més importants del moment, i tot i ser diametralment 

oposades per qüestions d’ideologia política, compartien l’objectiu comú de modernitzar 

Girona40: la crisi cultural va aplegar ambdues postures per sacsejar consciències i 

restaurar el panorama social i cultual, per això, les contrarietat ideològiques que van 

contrariar el grup de Barcelona no van afectar de la mateixa manera al grup de 

modernistes gironí.  

Malauradament, Granell constata que Girona arriba tard41 a l’època d’or del 

Modernisme perquè aleshores el cercle de Santiago Rusiñol s’havia disgregat i ja no 

produïen cap tipus de manifestos teòrics sobre el moviment. L’èxit dels Jocs Florals va 

aconseguir reactivar el món cultural de la ciutat per un temps però, a causa de la 

desaparició de L’Enderroch, l’any següent la revista Vida substitueix els jocs per un 

altre certamen literari de les mateixes característiques i funcions. De fet, Vida també 

s’extingirà més endavant per la falta de consciència social en l’àmbit cultural. Només 

les publicacions culturals d’Armonía i Emporium sorgiran entre 1904-1905 després de 

la dissipació de L’Enderroch i Vida però, a partir de l’any 1906 el panorama cultural 

canvia i el Noucentisme comença a obrir-se pas entre els intel·lectuals i les institucions 

Sobre aquesta qüestió, Carles Rahola va reivindicar des de El Autonomista, la 

importància de la implicació del poble en el sector cultural: els ciutadans no poden 

restar indiferents enfront les vicissituds que concerneixen a tota la societat. La seva 

apatia, però, prové en part de l’allunyament de l’esfera artística, per això, Rahola 

continua demanant que el poeta, artista, no sigui un solitari aïllat, sinó que es barregi 

entre la gent del carrer per aconseguir transmetre la sensibilitat i la cultura42. 

 

																																																								
40 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 54-55.	
41 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 46. 
42 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 51. 
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En il·lusionar-me un tros de natura jo m'endinsava frisosament en un treball d'anàlisi 
esgotador. Ja en aquell temps, quan ni somiava en fer literatura, jo volia transmetre al pròxim, 
a força de veracitat, les meves impressions amb absoluta exactitud. Absurdament maldava per 
ficar els meus nervis i la meva sensibilitat en el cos dels altres. Era el futur escriptor premiós 

engavanyat per una autocrítica severa i per una franquesa suïcida. 
 

Prudenci Bertrana 
 

4. Vida i obra de Prudenci Bertrana.  

Prudenci Bertrana i Comte neix a Tordera l’any 1867. El seu pare Josep Bertrana 

era un propietari rural d’ideologia carlista amb un temperament bel·ligerant i autoritari 

que esporuguia al seu fill i a la seva dona Paula Comte. Segons Aurora Bertrana43, filla 

de l’escriptor, el caràcter despòtic del seu avi va determinar la forma de ser del seu pare, 

el qual era més proper a la naturalesa tranquil·la i afectuosa de la seva mare. Des que 

era un infant, Prudenci Bertrana s’evadia en els boscos i el món rural: la naturalesa el 

confortava i li va permetre desenvolupar la seva veritable sensibilitat. Vivien a Girona 

durant tot l’any, però, Bertrana avorria la ciutat i només se sentia plenament viu els 

mesos d’estiu que tornaven a la seva masia de l’Esparra. 

En arribar a l’adolescència, Bertrana es va veure obligat pel seu pare a cursar els 

estudis d’enginyer industrial. Però, l’any següent va matricular-se a la Llotja per 

aprendre l’ofici de pintor: de ben petit havia desenvolupat un gran interès per la pintura 

i s’hi volia dedicar professionalment. A Barcelona el jove aprenent va conèixer un grup 

de bohemis però li seguien semblant més interessants les lliçons dels homes de camp, 

els masovers, carboners, etc. que tants coneixements tenien del món natural.  

L’artista es va casar i va tenir dues filles i un fill (una quarta filla va arribar més 

tard), però, malauradament, el seu pare va morir deixant-li una gran quantitat de deutes, 

i el pobre hereu, totalment empobrit, va perdre el mas familiar: van marxar tots junts a 

Girona on l’artista va obrir una petita acadèmia d’art. En el seu petit estudi ensenyava a 

dibuixar a uns quants alumnes, però per acabar d’arrodonir la seva economia, també 

realitzava retrats de difunts per encàrrec. Cal esmentar que Bertrana era un fervent 

seguidor de les idees estètiques del Modernisme, concretament, admirava el naturalisme 

francès i les teories artístiques de Rusiñol que arribaven des de Barcelona. Per Bertrana 

																																																								
43 Bertrana A. Op. cit. pàg. XX. 
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l’Art és quelcom superior a la resta del món, té per ell quelcom messiànic, i a l’igual 

que la literatura, és l’eix vertebrador de la seva vida.44  

4.1. Prudenci Bertrana: un escriptor modernista a Girona. 

Podem situar els inicis literaris de Prudenci Bertrana l’any 1898, quan l’autor 

s’imagina una petita història tràgica després de contemplar un niu d’orenetes: arran 

d’aquest esdeveniment, Bertrana escriu Les meves veïnes (1898), conte que ensenya als 

seus amics pròxims, que l’encoratgen el motiven a publicar-lo. Després de tants 

desenganys i problemes econòmics, l’autor per fi descobreix la seva veritable vocació: 

escriure. Així doncs, Bertrana va continuar la seva empresa literària i va escriure Violeta 

(1899), obra inèdita que seria publicada pòstumament. Anys més tard, l’autor diria en 

els Jocs Florals de Barcelona (1936) que aquesta narració és la primera temptativa de 

suïcidi d’un trist pintor que està tip d’actuar de judes de si mateix i desitja penjar-se45. 

D’aquesta forma, neix la imatge pública i literària que Prudenci Bertrana va crear d’ell 

mateix: segons ens explica Jordi Castellanos, l’escriptor va proferir la imatge d’autor 

ressentit, amargat, rebel, però marginat durant la resta de la seva existència.46  

A principis de segle, Bertrana es relaciona amb Miquel de Palol, Xavier 

Montsalvatge i Carles Rahola. Tots ells estaven estretament compromesos amb el món 

cultural gironí, i a través de les seves obres, sobretot les periodístiques, van contribuir a 

revitalitzar el panorama artístic i social de la ciutat morta. En aquest període (1898-

1906), Bertrana produeix una important activitat literària, que majoritàriament publica 

a la premsa de la ciutat de Girona47. Aquest fet és altament important perquè els seus 

contes son publicats a les principals revistes modernistes del moment, i aquestes, alhora, 

tenen forts lligams amb publicacions barcelonines: L’Enderroch, per exemple, estava 

vinculada a Joventut (1900-1906), revista modernista ara encapçalada per Pompeu 

Gener i hereva de l’esperit de L’Avenç, i Vida estava fortament lligada a Catalunya 

(1903-1905), setmanari dirigit per Josep Carner i braç literari de la Lliga Regionalista 

de Catalunya48. Les revistes Vida i L’Enderroch van ser la plataforma literària que va 

																																																								
44 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 71. 
45 Bertrana, P. (2013): Història d’una novel·la que mai no es publicarà [dintre de Violeta, (ed. 
G. Molla)], Girona, Edicions de la ela geminada, Biblioteca Prudenci Bertrana, pàg. 136. 
46 Castellanos, J. (1992): L’etern ressentit: “Heus aquí l’enemic”, Girona, Revista de Girona, 
Núm. 154. 
47 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 101.	
48 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 38. 
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impulsar veritablement la carrera d’escriptor i periodista de Prudenci Bertrana: van 

publicar els seus contes, donant-li visibilitat pública, i va guanyar nombrosos concursos 

literaris amb els que va obtenir fama i renom als Jocs Florals de Girona i a les editorials 

de Barcelona. 

La idea central de tot plegat és que Bertrana assoleix una rellevància destacable 

com a creador literari gràcies als escrits de la seva primera etapa d’escriptor: sovint 

aquestes obres iniciàtiques s’obliden amb el pas del temps, però és important tenir en 

compte que també van ser aquestes primeres emancipacions literàries les que el van 

posicionar en el sector cultural gironí. Pagesívola, relat bessó de Violeta, va ser 

publicada a L’Enderroch l’any 1902, i Tard! va guanyar el premi de «La Rierada» als 

Jocs Florals del Centre Catalanista d’Arenys de Mar el mateix any. La transcendència 

d’aquests primers contes i la publicació de Josafat (1906) a l’Editorial Emporium de 

Palafrugell va consagrar definitivament a Prudenci Bertrana com a escriptor en la 

història de les lletres catalanes. 

Posteriorment, Bertrana publica Crisàlides (1907), el seu primer recull de contes 

on es troba La Margarideta, relat redactat l’any 1906 que té subtils semblances amb 

Violeta i Josafat. El 1907 també publica Nàufrags, novel·la que guanya el premi del 

diari barceloní El Poble Català (1904-1919). Entre 1907 i 1911 Prudenci Bertrana es 

mostra molt actiu en el panorama cultural de Girona malgrat les polèmiques que 

l’envolten. La crítica més conservadora jutja sense descans les seves obres, però 

Bertrana segueix treballant, i les col·laboracions amb diaris i revistes de la Ciutat 

Comtal no cessen, sinó que estableix bones amistats entre els modernistes més 

paradigmàtics com Joan Maragall. De fet, sabem que l’escriptor gironí s’emocionà 

extraordinàriament quan el barceloní li va enviar una carta on li demanava Més! més!49 

de la seva producció literària: Bertrana va sentir revivificat el seu esperit modernista, 

car el discurs era tot un desafiament a l’estètica noucentista.  

Tot i així, l’economia de Bertrana no acabava d’assolir certa estabilitat pel que 

l'autor es va veure obligat a acceptar la direcció de les publicacions de Lletres (1907) i 

Ciudadanía (1910). Desafortunadament, l’assaig La locura de Álvarez de Castro (1910) 

escrit conjuntament amb Diego Ruiz, ocasiona el malestar del sector conservador de 

Girona i Prudenci Bertrana acaba empresonat el mateix any. Un cop surt de la presó, 

																																																								
49 Carta de Joan Maragall a Prudenci Bertrana (2 de gener de 1909). Fons Bertrana de la 
Universitat de Girona. Web: https://dugifonsespecials.udg.edu/handle/10256.2/4292  
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l’escriptor decideix exiliar-se voluntàriament a Barcelona amb la seva família.50 Durant 

aquest temps Bertrana publica l’any 1910 la seva tercera novel·la, Tieta Claudina: 

aquesta obra fou traduïda al castellà per Marius Aguilar amb el nom d’Ernestina 

(posteriorment la novel·la seria publicada en català l’any 1929). Un any després, l’autor 

publica Proses bàrbares (1911), considerada per molts literats la seva segona millor 

obra després de Josafat. 

4.2. Exiliat a la Ciutat Comtal. Vellesa i final de la seva vida. 

A Barcelona Prudenci Bertrana va dirigir els setmanaris satírics L’Esquella de la 

Torratxa (1872-1939) i La Campana de Gràcia (1870-1934) gràcies a Antoni López 

Ventura. Desgraciadament, l’escriptor gironí no acaba de trobar-s’hi bé a la Ciutat 

Comtal: és un home rural que no s’acostuma al tràfec de la gran urbs, i entre la 

inestabilitat econòmica i la pèrdua de tres dels seus quatre fills, la seva carrera literària 

pateix un davallament inevitable. Tanmateix, segueix escrivint, publica obres de teatre, 

un parell de reculls de contes, articles en diaris com La Veu de Catalunya, etc. (també 

destaca la publicació de la novel·la Jo! Memòries d’un metge filòsof de 1925) però, lo 

més rellevant d’aquesta darrera etapa és que decideix escriure la seva autobiografia 

literària compilada en una trilogia anomenada Entre la terra i els núvols: L’hereu 

(1931), El vagabund (1933) i L’impenitent (1948). Va guanyar el premi Creixells l’any 

1931 gràcies a L’hereu, novel·la en la que parla de la seva infantesa, dels problemes 

familiars, de Girona i de la natura que el va inspirar durant tota la seva vida. Abans de la 

Guerra Civil, Bertrana va presidir els Jocs Florals de Girona l’any 1935 i també els de 

Barcelona l’any 1936: ambdós discursos son memorables, tornem a veure la imatge que 

profereix de si mateix d’escriptor consagrat a l’art de l’escriptura malgrat les penúries 

que pateix, per sempre humil, salvatge, marginat, sensible, bàrbar i incomprès.51 

 

																																																								
50 Brugada i Gutiérrez-Ravé, J. (2017): Prudenci Bertrana (1867-1941), entre el 
regeneracionisme i l’esteticisme a Girona, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins; Vol. 58, pàg. 
492. Web consultada:  https://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/356191/448137 
51 Castellanos, J. Op. cit.  
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5. Revistes i diaris metropolitans: una visió de les obres de la primera etapa 

literària de Prudenci Bertrana des de la recepció crítica de la premsa 

barcelonina.  

Com hem vist, el Modernisme ha patit un fort davallament a la capital a 

principis de segle però, aconsegueix mantenir-se en peu gràcies a l’empenta de la 

literatura provinent d’altres comarques catalanes i, molt especialment, de l’àmbit rural 

del qual pertanyen autors com Víctor Català o el mateix Bertrana. La seva visió del mon 

és, suposadament, nova, inspiradora i transgressora, es recolza sobre la teoria 

maragalliana de la paraula viva i permet allargar la vida i renovar l’esperit del 

moviment regenerador de la dècada anterior: 

Aquests individus (...) aportaven a la literatura una visió del camp que ja no era idíl·lica 

i folklòrica, sinó tràgica i amb pretensions d’universalitat. Al mateix temps, però, la 

seva experiència era inevitablement rural i la tendència naturalista que (...) envaïa 

aleshores la literatura del país, donava, als seus ulls una significació especial i una gran 

transcendència a aquesta experiència.52  

 

Així doncs, l’activisme cultural que Bertrana comença promoure a Girona fa que 

l’artista esdevingui públicament reconegut en l’àmbit artístic i intel·lectual de la ciutat 

de comarca però, amb el pas del temps, cridarà l’atenció de la premsa barcelonina. La 

força de la seva mirada analítica, el seu compromís literari i la qualitat dels seus primers 

escrits tindran un ressò destacable a la Ciutat Comtal, però, també la polèmica sorgida a 

la Festa de la Bellesa de Palafrugell (1905): la narració presentada per l’autor, Josafat 

(1906), no va guanyar el certamen de literatura en prosa per raons deliberadament 

morals53. Aquest fet va indignar a gran part de la premsa gironina54, la qual va mostrar 

tot el seu suport a l’obra i a l’autor enfront de la controvèrsia, però sobretot va 

popularitzar el nom de Bertrana en el món cultural barceloní.   

El seguiment i la recepció de les obres de l’escriptor gironí en els diaris i revistes 

de Barcelona entre els anys 1905-1910 i 1929 (quan es publica Tieta Claudina) ens 

interpel·la directament: podem veure de primera mà l’evolució de l’obra de Bertrana i 

																																																								
52 Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 29-30. 
53 Granell i Nogué, G. (2002): Josafat de Prudenci Bertrana. Polèmica a la festa de la Bellesa 
de Palafrugell (1905) i la recepció posterior de l’obra, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 
Vol. 43, pàg. 247-248. Web consultada: 
https://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/54477b  
54 Granell i Nogué, G. Op. cit. pàg. 250-251.	
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com van transcendir les seves idees en el panorama literari català des d’un punt de vista 

crític del sector de la cultura. Les primeres proeses literàries formen part de la seva 

etapa d’experimentació, a través de la qual l’autor descobreix i posiciona el seu tarannà 

literari. Malauradament, en la premsa barcelonina de l’època no va transcendir ni 

quedar enregistrada la publicació dels primers contes55 de Bertrana, com tampoc s’hi 

troba cap constància de l’existència de Violeta (1899). Per aquest motiu, la recerca 

d’articles barcelonins ha de començar forçosament per la polèmica que va suscitar 

Josafat l’any 1905 i ha d’acabar el 1910, just abans que Prudenci Bertrana fos 

empresonat i, com a conseqüència, canviés la veu narrativa de la seva obra56.  

5.1. Recepció crítica de Josafat 

Com hem comentat, el reconeixement de l’escriptor gironí a Barcelona arriba amb 

Josafat: tot i així, diaris barcelonins com El poble català havien seguit les victòries de 

Bertrana en els diferents certàmens literaris (com el premi en prosa del Concurs Artístic 

de Figueres l’1 de maig de 1906)57 abans de la publicació de l’obra més famosa de 

l’autor el juliol del mateix any. Tot seguit, després de la controvèrsia que va generar 

Bertrana amb la publicació de Josafat, l’escriptor va rebre un gran nombre de crítiques i 

elogis per igual: a Barcelona van sortir en la seva defensa Lluis Via des de la revista 

Joventut (26/7/1906) i Carme Karr des de Gent Nova l’octubre del mateix any (tot i que 

també és significativa la reedició d’aquest mateix article dintre de El poble català el 25 

de gener de 1911 amb motiu de l’empresonament de Bertrana)58.  

Per una banda, Lluis Via destaca el sorprenent temperament artístic de Bertrana: 

elogia el seu llenguatge per la seva ductilitat i maduresa alhora que admira la gran 

descripció i estudi que fa dels sentiments i de la psicologia dels personatges. El 

periodista esmenta que el text és simpàtich ja en ses primeres planes per la franquesa, 

per la resolució, per la elevació moral ab que l'autor escomet y desenrotlla un 

																																																								
55 Els seus contes van ser publicats per separat en diferents diaris gironins. 
56 En obres posteriors com Proses bàrbares, Els Herois o Jo! Memòries d’un metge filòsof tenen 
una perspectiva més personal i introspectiva, els personatges i les vivències del món rural son 
encara més properes i viscudes per l’autor i la manca de romanticisme és evident. 
57 El Poble Català (1/5/1906). Columna Ecos,  Núm. 77, pàg. 1.  Web consultada: 
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1075373 

58 Karr, C. (25/1/1911): Parlant dels nostres presos, El Poble Català, Núm. 2.151 pàg 1. Web 
consultada:  https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1078611 
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assumpto escabrós, però humanissim59. No obstant això, Via també comenta que, 

segons el seu punt de vista, en l’obra no apareixen casos patològichs a lo Brieux, sinó 

que com a bon pintor, Bertrana és seguidor de l’escola realista europea o com diu el 

periodista, un excelent èmul dels mestres de la literatura verista estrangera. 

El que més sembla fascinar a Lluis Via és l’harmoniosa integració de tots els 

components de la narració per confeccionar un quadre terrible de gran cruesa, tant 

vibrant com la realitat mateixa. Bertrana va desembolicant els fets que ocorren amb una 

gran veritat que potencia amb uns efectes ambientals molt precisos, únics i plens de 

matisos y gradacions que'ns captiven i evoquen un captivador efecte tràgic i realista. 

Per això, Via creu que Josafat té un final poètic que'ns demostra còm es possible trobar 

la bellesa arreu, fins en les tenebres, si el qui la cerca es de debò un vident y un poeta. 

D’altra banda, Carme Karr ataca directament la incapacitat del jurat i de l’opinió 

pública per reconèixer el valor d’una obra com Josafat: la periodista reivindica que 

l’era «del pecat» no està prou desllindada60 en la societat catalana perquè segueix 

regnant de forma imperant la moral conservadora de l’Església catòlica. Per aquest 

motiu, Karr valora el coratge de Prudenci Bertrana en escriure sobre dos dels temes més 

difícils per la literatura catalana del moment: la luxúria i el fanatisme religiós. La bona 

amiga de Bertrana defensa fermament que el to de l’escriptor és serè, i no participa de 

forma lasciva en les passions descrites perquè ell no és un sensualista, sinó un home 

d’ànima sensitiva: amb la seva imaginació i el seu domini de l’atmosfera és capaç de fer 

esclatar y vibrar, en vides y recordanses, les pedres de la vella catedral de la «città 

morta», ab la creació del campaner «Josafat». És per això que l’autor ressegueix amb 

vivacitat cadascun dels indrets de la trama amb una emoció molt intensa que alhora 

inocula en el lector, el qual acaba agraint el sentiment artístic viscut amb la lectura.  

Karr esmenta que l’estudi psicològic del campaner Josafat és (...) d’una forsa 

incomparable, però, alhora, ell i la resta de personatges estan innegablement envoltats 

del caràcter poètic de Bertrana; ab tot el seu realisme, ab la poesia intensa que batega 

fins en les més grans crueses, demostra ésser sempre «ell», l'artista sobre tot, sense 

deixar d'ésser el narrador fidel d'un gran somni; en altres paraules, l’obra de Bertrana 

																																																								
59 Via, J. (26/7/1906): Notes bibliogràfiques, Joventut, Núm. 337, pàg. 476. Web consultada: 
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1343643 Tota la cursiva 
següent està extreta de la mateixa publicació fins que no s’indiqui el contrari. 
60 Karr, C. Op cit. pàg 1. Tota la cursiva següent està extreta de la mateixa publicació fins que 
no s’indiqui el contrari. 
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és un encís a través del qual ens transmet la veritat de la seva percepció d’artista, de 

pintor que vol transcriure la realitat que reviu amb les seves retines. L’únic retret de la 

periodista és la desconsoladora quantitat de castellanismes tot i que finalment estableix 

que Josafat és un llibre complet. Es fort, tètric, dur y bell com les pedres que 

l'inspiràren, més no tot hi es tenebrós, car hi canten deliciosos esclats de poesia. 

En aquest moment, els diaris que seguiran meticulosament la publicació de les 

obres de Prudenci Bertrana seran principalment La Veu de Catalunya i El Poble Català. 

Les crítiques literàries que destaquen de Josafat abans de 1912 (any de la segona edició 

de l’obra duta a terme per Antoni López) son de Josep Pous i Pagès i Manuel de Montoliu. 

L’autor de La vida i la mort d’en Jordi Fraginals (1912) estableix que Josafat és l’estudi d’una 

força, d’una potència enfebrada per la passió viscuda pels personatges: Pous i Pagès admira la 

precisió de la mirada de Bertrana però, la seva concisió li resulta alhora excessiva perquè pot 

esser quelcom cantelluda61. En el seu article, l’escriptor diu que el seu company encara no ha 

donat tot lo que’l seu enginy pot donar, tot lo que del seu temperament artístic pot esperarse: 

Bertrana reprodueix amb gran artisticitat i finesa el caràcter humà i paisatgístic però, el reporter 

creu que com a bon observador de les febleses humanes, l’autor de Josafat ha de saltar 

definitivament a la sàtira per elaborar la seva obra definitiva. Tanmateix, De Montoliu escriu 

mesos més tard que Bertrana ha construït el seu temperament artístic de forma sublim però, 

malauradament, no assoleix la perfecció perquè ha de potenciar l’estructura interna de la 

novel·la tant com l’externa: dit d’una altra manera, a Josafat encara li manca una evolució 

espiritual62 i un cert refinament en la construcció literària del text.  

Glòria Granell i Nogué explica que les qüestions morals no hi són ni tan sols 

citades63 en les ressenyes dels diaris de Barcelona: majoritàriament, els periodistes de 

Barcelona destaquen el magnífic estudi psicològic de Josafat, la meticulositat de 

l’observació artística de Bertrana i la seva capacitat per crear un ambient determinat i la 

contraposició entre la fantasia/follia del protagonista i el realisme naturalista de l’obra. 

Només en certes ocasions, l’opinió més conservadora apunta que Josafat és un cúmul 

d’oripell i de desviament de la moral64 perquè la concupiscència del campaner i Fineta 

																																																								
61 Pous i Pagès, J. (29/8/1907): Tot passant. Un prosista gironí. El Poble Català, Núm. 560,  
pàg. 1. Web consultada: 
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1076337 
62 De Montoliu, M (11/11/1907): Náufrecs, El Poble Català, Núm. 634, pàg. 3. Web consultada: 
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1076485  
63 Granell i Nogué, G. Op. cit. pàg. 256. 
64 Miquel i Macaya, J. (9/11/1929): Comentaris a l’entorn d’una novel·la. Josafat. Catalunya 
Social. Núm. 439, pàg. 888-889. Web consultada: 
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1022229&posicion=1#se
arch=%22Tieta+Claudina%22 
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ofèn a Déu, l’Església i les beates: per J. Miquel i Macaya és una falta de respecte que 

Bertrana permeti que Josafat pensi sobre la possibilitat de violar el sisè manament 

perquè tergiversa la veritat divina però, a més a més, es burla de les creients comparant-

les amb Fineta. L’opinió del periodista és força interessant perquè des del seu punt de 

vista, Bertrana no només insulta a les fidels, sinó que comet una gran falta d’art 

novel·lístic en intentar fer passar una prostituta per una parroquiana. Macaya discuteix 

que és inversemblant que Fineta entri vestida tota de negre a l’església amb aires de 

penitent com un veritable beata: la bagassa, esmenta, mai hauria de parèixer com una 

dona cristiana perquè porta el vici i el pecat estan inscrits al seu cos, i la seva actitud 

concupiscent res té a veure amb la pau interior de les veritables dones religioses, pel que 

fer que Fineta s’agenolli i xiuxiuegi davant d’una capella és, gairebé, un error literari i 

una ofensa molt greu contra les ànimes devotes.  

 

5.2. Recepció crítica de Nàufrags  

El 21 d’abril de 1907 El Poble Català anuncia que Prudenci Bertrana és el 

guanyador del seu premi de prosa per la novel·la Nàufrags i Manuel de Montoliu escriu 

dos articles sobre llur publicació. En el primer, comenta exaltat que la lectura de l’obra 

de Bertrana ha estat per ell com una festa: la troballa l’ha dut reflexions pròsperes 

perquè el seu robust estil és indicador de prometedores madureses en la nostra benvolguda 

literatura65. En el segon article periodístic, De Montoliu promou una anàlisi més extensa sobre 

la novel·la: primerament, es congratula de la maduresa i la plenitud a les que ha arribat Prudenci 

Bertrana amb la seva obra, ja que ha aconseguit cristal·litzar a la perfecció els seus sentiments i 

pensaments en el verb, en un ritme característic de l’autor; després, explica el progrés notori de 

l’escriptor respecte la seva narració anterior i comenta que Nàufrags té una execució literària 

superior a Josafat, un art més refinat en l’evolució interna del conflicte passional i una expressió 

i un estil més acurats; seguidament, el periodista recorda els fragments que considera més 

importants de la novel·la (com per exemple el crit desesperat de mossèn Joaquim des del seu 

balcó, l’explosió de franquesa passional envers Cèlia, etc.) per constatar que aquests moments 

arriben a la màxima tensió emocional del conflicte tràgic i creen una impressió 

inesborrable en el lector gràcies a la intensitat de l’emoció i a la forta suggestió de 

realitat introduïda per l’autor com si directament hagués estat vista i sentida. 

No obstant els elogis, De Montoliu no deixa de banda els defectes que troba en 
																																																								
65 De Montoliu, M. Op. cit. pàg. 3. Tota la cursiva següent està extreta de la mateixa publicació 
fins que no s’indiqui el contrari. 
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Nàufrags. Per una banda, troba a faltar una gradació menys abrupte en l’evolució 

amorosa de mossèn Joaquim: el periodista creu que el capellà s’entrega ràpidament a la 

fervor passional sense tenir en compte els seus precedents religiosos (ambicionava ser 

un màrtir). Encara que el protagonista no posseeixi una vocació innata pel sacerdoci, 

com a mínim, hauria de frenar-lo una muralla d’idees i de sentiments prou ferma pera 

no deixarse enderrocar sense una llarga y penosa lluita a l’escomesa d’una passió 

sobtada y violenta. Per tant, el que veritablement li manca a novel·la és mostrar la lluita 

humana, el combat entre l’individu i la tirania d’una educació rígida y la tirania dels 

sentits y del cor  que trastoca la nostra societat. D’altra banda, el següent defecte que 

molt encertadament observa De Montoliu és la vaguetat amb la que Bertrana deixa a 

Cèlia en l’epíleg. Que l’autor vulgui subratllar la pobresa espiritual de la seva ànima no 

ha de significar que prescindeixi totalment del seu caràcter: el periodista defensa la 

necessitat de mantenir l’equilibri66 artístic entre ella i el seu cosí per fer que la història 

sigui més viva i palpable: 

(...) no havia d'esser obstacle la seva insignificancia, la seva perfecta vulgaritat. Desde'l 

moment que'l conflicte tràgic de l'obra està plantejat entre aquests dos termes 

antitètics:—la rica espiritualitat de mossèn Joaquim y l'insignificant vulgaritat de 

Celia,—aquesta vulgaritat requeria una psicologia tant detinguda y minuciosa com 

l'empleada pel novelista en l'estudi de l'altre personatge. 

 

El personatge de Cèlia està ben construït en la primera meitat de la novel·la, 

però De Montoliu no entén per què Bertrana deixa de rebuscar en el caràcter de la jove 

quan se n’adona de l’enamorament del seu cosí. Per això, aquesta figura no queda ben 

resolta en la trama i acaba per esbarrar l’elevat sentiment poètic que omplia l’epíleg: el 

periodista es lamenta de la rialla escèptica amb la que malauradament l’autor tanca 

l’obra. I mentre Manuel de Montoliu desitja impacient que en la pròxima novel·la 

Bertrana arribi a expressar a la perfecció tot el seu temperament d’artista, des 

d’Alemanya proclamen obertament que Nàufrags és una de les millors obres de l’escola 

realista catalana67.  

 

																																																								
66 Cal fer constar que aquest equilibri del que parla De Montoliu és molt significatiu a posteriori 
perquè sembla que Bertrana pren nota per a la seva següent novel·la, Tieta Claudina, en la qual 
la protagonista i el seu enamorat tenen un desenvolupament psicològic molt més anivellat.	
67  El Poble Català (15/12/1907): L’idioma català a Alemanya. Núm. 668, pàg. 1. Web 
consultada: https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1076553 
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5.3. Recepció crítica de Tieta Claudina (Ernestina) 

Molts anys més tard, Rafael Tasis va comentar, a propòsit de Tieta Claudina 

(1929), que la novel·la Nàufrags ja augura la creació d’Ernestina (1910), obra que 

després de polir i estrenar al teatre amb el títol de Les ales d’Ernestina (1921), va acabar 

sent reeditada en català per convertir-se en la novel·la de la famosa tieta bertraniana.68 

Així doncs, el primer ressò d’aquesta obra en la Ciutat Comtal es troba en una ressenya 

que Joaquim Pellicena i Camacho escriu a La Veu de Catalunya sobre l’estrena de 

l’obra teatral: el periodista esmenta que aquesta és una de les creacions novel·lístiques 

més cruels que ha escrit l’autor i es congratula en veure que l’obra no perd la seva forta 

personalitat literària sobre l’escenari. Camacho comenta que el fatalisme de la seva 

amarga dissort69 pren una nova significació a dalt de l’estrada, i el dramatisme de l’obra 

es veu intensificat en la composició escènica: quelcom que el periodista admira i 

remarca degut a la inexperiència teatral de Prudenci Bertrana. Siguin quins siguin els 

aspectes tècnics de l’espectacle, el més rellevant per Camacho son dues característiques 

intrínseques de la novel·la. Per una part, el crític valora la gran sinceritat que traspua 

des del punt de vista personal de l’autor sobre un tema vastament tractat en la literatura 

universal (l’amor), i per l’altre, lloa fermament el caràcter ètnic (català) que ha adoptat 

la seva obra, tant senzilla, mancada d’influències estrangeres i, sobretot, veritablement 

humana i nostra: 

Malgrat l’ambient malaltís que plana damunt tots als personatges, no és pas una obra de 

perversitat malsana ni pessimisme exòtic. No és flor de decadència. Es fruit de virilitat. 

No resta envoltada per les boires nòrdiques. Roman oberta a la llum mediterrània. 

 

Quan Camacho esmenta que l’obra no sorgeix de la decadència i és molt més 

ètnica és refereix a l’originalitat personal de Bertrana com a prosista: en comparació a 

Nàufrags, l’autor es torna més costumista i prescindeix d’una gran quantitat de 

																																																								
68 Tasis, R. (21/2/1934): Novel·listes catalans. Prudenci Bertrana, La Publicitat, pàg. 2. Web 
consultada:https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1467269&pos
icion=1#search=%22Ernestina+Prudenci+Bertrana%22 
69 Pellicena i Camacho, J. (23/3/1921): Les ales d’Ernestina. Drama en tres actes d’en Prudenci 
Bertrana, La veu de Catalunya, Núm. 7.803, pàg. 7. Web consultada: 
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1254167 Tota la cursiva 
següent està extreta de la mateixa publicació fins que no s’indiqui el contrari. 
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símbols70 literaris per submergir l’acció en situacions veristes que el periodista gaudeix 

d’admirar.  

Amb la sortida al mercat de Tieta Claudina el 2 d’agost  de 192971 sorgeixen 

ressenyes en diverses publicacions barcelonines com La Revista de Catalunya, La 

Publicitat o La Vanguardia: ambdós d’aquests articles els signa el mateix Domènec 

Guansé. El periodista recorda en La Revista de Catalunya la nota que deixa Prudenci 

Bertrana en el pròleg de la novel·la: per qüestions editorials l’escriptor no va poder 

editar-la abans, per això, apunta que l’estil i el tema pertanyen a una moda d’una altra 

època. Tot i així, Guansé s’afanya a dir que Tieta Claudina posseeix les qualitats 

típiques de les obres del gironí: claredat, riquesa, puresa del llenguatge, eufonia, etc.72, 

característiques que juntament amb l’emoció i la veritat que desvetlla l’obra bastaran 

sempre per a fer perdurable una novel·la. Guansé també comenta que la protagonista de 

la novel·la està inspirada en una noia real: el seu aspecte melangiós va captivar Bertrana 

i la pròpia sensibilitat esmussada, el romanticisme jovenívol de l'autor, li féu poetitzar 

aquesta criatura. Després, amb les enraonies de veïnat bastí el seu drama. A partir 

d’això, el crític fa una anàlisi genuïnament interessant: Guansé observa que hi ha un fort 

contrast entre la protagonista i els altres personatges femenins. 

Mentre l'heroïna és una figureta idealitzada i romàntica, els dolors morals i físics de la 

qual són sempre poetitzats delicadament pel seu autor, les altres figures que la volten 

són sempre éssers de carn i ossos, una mica vulgars, que ens desvetllen una immensa 

pietat fisiològica (...) aquest contrast entre la protagonista i les altres figures de l’obra, 

no és pas una incongruència. D'aquest ambient que ofega els somnis de puresa de la 

protagonista, que fa més adolorida i delirant, ve precisament, tota l'emoció, tota la força 

patètica del llibre. 

 

Per altra banda, Domènec Guansé comenta en un altre article de La Publicitat 

que a Tieta Claudina no hi ha elements sobrers, és a dir, que l’autor no s’excedeix amb 
																																																								
70 Els símbols que apareixen en Tieta Claudina son molt més subtils i es barregen plenament 
amb la realitat. Fins i tot la natura, un dels grans temes de Bertrana, que també es mostra com 
un espai de possible redempció i esperança, no interactua amb la protagonista com quan en 
l’epíleg de Nàufrags el pi s’adreça a mossèn Joaquim. 

71 La Veu de Catalunya (2/8/1929): Vida Literària, Autors, Llibres, Projectes. Pàg 4. Web 
consultada:  https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1264493 

72 Guansé, D. (1/9/1929): Les Lletres, Revista de Catalunya. Volum XII, Núm. 58, pàg. 62-63. 
Web consultada:https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1084647 
Tota la cursiva següent està extreta de la mateixa publicació fins que no s’indiqui el contrari. 
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el detallisme quan era un escriptor novell influenciat per la recreació de la pintura a 

plein air. No hi apareix una evocació constant de l’ambient com en les seves primeres 

obres, sinó que ara es concentra rigorosament en la construcció de la psicologia dels 

seus personatges:  

(...) seran precisament les angoixes d’aquests, les seves il·lusions, els seus desigs, les 

seves joies i inquietuds el que faran l’atmosfera densa i humana del llibre. A causa 

d’això, dintre el catau triat i una mica repulsiu que ens evoca, i sentirem l’alè complex, 

una mica enfebrat i malaltís de la ciutat.73 

 

El crític senyala, en oposició al que deia Joaquim Pellicena i Camacho, que 

Tieta Claudina segueix sent és una novel·la naturalista que beu de la influència de Zola: 

segons ell és una obra pessimista que ens planteja un ambient desgraciat i ombrívol que 

alhora ofega els personatges i els seus desitjos i il·lusions, i els aboca a ser egoistes i 

vanitosos. Guansé insisteix en constatar que aquesta novel·la és una obra romàntica que 

s’entesta en idealitzar una figura vulgar i mundana com és Claudina, una humil modista 

que arrossega una gran melangia i profunditat espiritual. La seva aparença càndida, 

virginal i plena de puresa i somnis inspira la tragèdia que ensorra els seus desitjos de 

casar-se per calmar la seva set d’amor. Per aquest motiu el periodista explica que 

Bertrana finalment converteix a la protagonista en tieta, per poder apaivagar l’ardor de 

la seva ànima amb la tendresa del seu nebot. I tot i que aquest gir sarcàstic és força 

interessant i sembla que Bertrana ha innovat en certs paràmetres compositius (com hem 

comentat més endavant), Guansé al·lega que l’estil de l’obra és més mesurat, més 

tendenciós, més molent, que es complau sovint en ell mateix, amb evident narcisisme 

perquè encara ha de trobar l’estil despert i dinàmic, ple de sarcasme, de Jo! Memòries 

d’una metge filòsof (1925). 

Per últim, cal destacar la breu anàlisi que la secció Libros y Revistas de La 

Vanguardia va elaborar sobre Tieta Claudina: de la mateixa manera que Camacho, 

l’apartat literari del periòdic barceloní senyala que en aquesta obra Bertrana prescindeix 

																																																								
73 Guansé, D. (11/9/1929): “Tieta Claudina” de Prudenci Bertrana, La Publicitat, Núm. 17.293, 
pàg. 5. Web consultada: 
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1464575&posicion=1#se
arch=%22Tieta+Claudina%22 Tota la cursiva següent està extreta de la mateixa publicació fins 
que no s’indiqui el contrari. 
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de escuelas y de tendencias 74 . També diuen delectar-se amb les relacions que 

entreteixeix l’autor o la lluita d’ànimes que basteixen la narració: sobretot valoren com 

la naturalesa malaltissa de Claudina es contraposa amb el seu esperit fort i lluitador, 

alhora que aprecien la construcció del caràcter de Víctor, el cunyat de la protagonista, 

amb la seva suicida debilidad envers la manipulació de la muller i la sogra. A més a 

més, des de la secció Libros y Revistas també esmenten que la relació entre Claudina i 

Víctor és increïblement suggeridora, perquè encara que es tractin amb una gran 

discreció, la força punyent dels seus sentiments deixa entreveure l’aflicció que pateixen. 

Finalment, els crítics literaris del diari apunten que l’obra de Bertrana està plena de 

matisos i que l’acció principal es torna més amena i interesant gràcies a la incorporació 

d’episodis secundaris (com l’aparició de Pepe, pretendent de Claudina) que generen un 

gran interès i enriqueixen enormement la trama de la novel·la.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
74  La Vanguardia (9/11/1929): Libros y Revistas, pàg. 5. Web consultada: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1929/11/09/pagina5/33234468/pdf.html?search=Pr
udenci%20Bertrana Tota la cursiva següent està extreta de la mateixa publicació fins que no 
s’indiqui el contrari. 
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Els homes seran iguals, les dones seran idèntiques. 

Montserrat Palau 

 

6. Anàlisi dels personatges femenins de la primera etapa literària de Prudenci 

Bertrana. 

Així doncs, hem vist el context històric en el que va desplegar-se la literatura 

modernista de principis de segle i la rellevància de Prudenci Bertrana en la premsa 

barcelonina del moment i, per tant, en el panorama cultural de Catalunya. També hem 

pogut comprovar que Bertrana es mou en la línia del naturalisme zolià i que la difusió i 

l’impacte de les seves obres va ser realment considerable. Aquesta tendència literària 

destaca pel desenvolupament de les consciències individuals dels protagonistes i les 

batalles que lliuren contra l’ordre establert per la societat: mentrestant, la Natura esdevé 

un punt d’inflexió on aquesta lluita per la independització del jo envers la massa, es veu 

abocada a un destí tràgic i a l’experiència del mal i el dolor75. Per això, la construcció 

de les identitats dels personatges i els seus rols resulta tant interessant, perquè podem 

esbrinar quin tipus d’individus configuren un model diferenciat de la resta de la 

humanitat i, en el cas de Bertrana, s’estableixen com a heroïnes i herois romàntics que 

desafien el sistema alhora que promouen una determinada visió de la realitat.  

Aquest fet, adquireix una dimensió desigual en la disposició dels personatges 

femenins perquè, històricament, la dona ha estat privada d’identitat o, millor dit, només 

tenia una, que era precisament la de ser dona76. La identitat del gènere femení ha estat 

condicionada al llarg del temps per un seguit de factors biològics, psicològics i socials 

definits per les dinàmiques de l’ordre/poder masculí, pel que la distinció cultural de la 

feminitat responia a uns paràmetres essencialment heteropatriarcals. Sense autonomia 

per autodefinir-se i considerada un ésser moral i físicament inferior des de l’època 

d’Aristòtil, la dona ha patit des de llavors els perjudicis de la dualitat ontològica a la que 

es va veure relegada: segons Montserrat Palau les dones eren percebudes com a 

reproduccions d’Eva, luxurioses i portadores del pecat original, fins que gràcies a les 

transformacions de la revolució industrial i burgesa77 del segle XIX es va produir un 

canvi de mentalitat i va triomfar un discurs unitari, una mena de catecisme burgès 

																																																								
75 Marfany, J.L. Op. cit. pàg. 94. 
76 Camps, V. (1998) El siglo de las mujeres, Catedra: Madrid, pàg. 83. 
77 Palau, M. Op. cit. pàg. 15  
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sobre les dones78. Palau explica que aquest nou discurs al·legava que els homes son 

dèbils d’esperit i per contra, les dones son per naturalesa pures i bondadoses, com la 

verge Maria, per això tenen qualitats morals infinitament superiors als homes:  

(...) per la seva abnegació, per la seva capacitat d’estimar, perdonar i consolar. (...) 

D’aquí neix el model de com han de ser les dones, la identitat de gènere que marca quin 

és el seu objectiu a la vida: ser l’àngel de la llar.79  

 

Malauradament, la misogínia sistemàtica del patriarcat i les vexacions cap a les 

dones no van desaparèixer, sinó que des de la burgesia (la nova classe dirigent) els atacs 

es van focalitzar en (...) les classes inferiors o superiors, contra, per exemple, la 

promiscuïtat de les dones obreres o contra la frivolitat de les dones dilapidadores de la 

classe alta80. D’aquesta forma, es van instituir dos models hegemònics de dona en 

l’imaginari socio-cultural de l’època del que va beure la literatura modernista catalana i, 

per suposat, Prudenci Bertrana: per una banda, trobem l’àngel de llar, la dona 

domèstica que regna sobre l’esfera privada i familiar, i per l’altra, la femme fatale, la 

pervivència de l’Eva viciosa i immoral. Mentre el primer model de dona casta està 

destinat a adoptar el rol de mare i esposa submisa dintre de la llar, el segon prototip 

femení, més desvirtuat, serà propens a l’àmbit públic, rural i, sovint, de classe baixa: el 

rol per excel·lència d’aquesta dona fatal serà el de prostituta, paper que en la literatura 

modernista catalana troba el seu gran paradigma en la Roda-soques de Els sots 

feréstecs81.  

El que Eugeni d’Ors anomenà el Monstre de la ruralia té un seguit d’atributs 

connotats negativament que configuren un arquetipus de dona malvada, propera al 

diable i capaç de pertorbar la racionalitat dels homes per dur-los cap a la perdició moral: 

pel que respecte al físic i al caràcter, aquesta dona terrible disposa d’un erotisme primari 

i un fort instint animal que s’emmarca en un cos ple d’una voluptuositat desenfrenada82. 

En canvi, el seu pol oposat passa per una romantització estereotipada de la figura de la 

verge i/o la dona virtuosa de grans qualitats espirituals i fervent devoció religiosa 
																																																								
78 Palau, M. Op. cit. pàg. 15 
79 Palau, M. Op. cit. pàg. 15 
80 Palau, M. Op. cit. pàg. 15 

81  Martin Marty, L. (1984): Aproximació a la imatge literària de la dona al 
Noucentisme. Fundació Vives Casajuana, pàg. 15-24. 

82 Martin Marty, L. Op. cit. 18-19 
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entregada al Bé, la serenitat i a les seves tasques maritals i/o relatives a la llar: aquesta 

altra dona, meitat d’ornament i meitat d’utilitat domèstica83, esdevindrà la base sobre la 

que Prudenci Bertrana treballarà la psicologia i l’estètica de les seves protagonistes 

principals. Per això, les obres de la primera etapa de l’autor gironí no estan exemptes 

d’aquest dualisme delimitador sinó que propaguen en gran mesura aquests models 

arquetípics: no obstant això, el filtre poètic de Bertrana adaptarà els personatges a la 

seva idiosincràsia literària i serà llavors quan descobrirem una lleu evolució estilística 

en el desenvolupament dels rols femenins.  

6.1. Anàlisi de la primera temptativa novel·lística de Prudenci Bertrana: Violeta. 

Violeta és la primera narració llarga de l’escriptor novell que just fa un any que 

ha començat a escriure: en els inicis, el seu estil està molt marcat per l’estètica 

decadentista de Rusiñol84, mentre que el to literari li ve precedit pel seu interès en obres 

romàntiques i plenes de simbologia. D’aquesta forma, la primera novel·la de Bertrana 

ens explica la història d’una noia òrfena anomenada (accidentalment) Violeta que creix 

rodejada d’un ambient profundament desolador i pessimista: mai ningú va estimar-la, 

pel que la jove viu i mor sense haver sentit mai l’escalf d’una veritable mostra d’afecte. 

Però, abans Violeta pateix un fort desengany amorós que dilapida les seves expectatives 

de trobar a algú amb qui compartir el seu sentiment de solitud i abandonament, i 

explorar el terreny de les relacions sexo-afectives. A través de l’ensorrament de l’únic 

desig de la pobra bordeta que no pot superar les inclemències del destí, la novel·la fa 

palesa la distància insuperable que hi ha entre els somnis/fantasia i la realitat.  

A més a més, la trama adquirirà un caràcter especialment fatalista, no només per 

la típica oposició de Natura idíl·lica – Ciutat nociva de Bertrana i els seus postulats 

rousseaunistes, sinó per culpa dels triangles amorosos i les relacions abusives 

entreteixides entre els personatges. Aquestes relacions se cernen sobre Violeta i 

decanten el seu suïcidi: per una part, la protagonista s’enamora d’un jove poeta 

romàntic que coneix al bosc (i que acaba casat amb una altra dona, molt bella i de classe 

alta, fet que enfonsa Violeta), la seva amiga/enemiga Mercè engeloseix i maquina una 

venjança contra ella que acaba en un escarni que la condemna a la vergonya i a la 

censura del món; i per l’altra part, trobem el maltractament i abusos constants que li 

																																																								
83 Palau, M. Op. cit. pàg.  17 
84 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 27	
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proferia la parella d’hospicians que la va adoptar després d’haver perdut el seu nadó 

només per la compensació econòmica de l'orfenat.  

Amb aquest breu resum de la novel·la i l’esment d’alguns dels seus trets 

compositius, passem a l’anàlisi dels personatges femenins més importants de l’obra. Per 

començar, trobem a Violeta, una noia òrfena: aquesta condició predeterminarà la 

infelicitat de la protagonista, ja que per l’autor el conjunt de factors socials, familiars i/o 

personals que envolten els orígens del personatge dictaminaran el seu destí. Per això, la 

orfenesa esdevindrà el rol principal amb el que identificarem aquest personatge femení i 

que afectarà a bona part dels personatges femenins de Bertrana.  

Respecte al físic, Violeta és una jove d’aparença prima, dèbil i malaltissa, té els 

ulls blaus cel, els rínxols daurats, la pell pàl·lida. També resulta poc atractiva i té 

l’esquena un poc encorbada, com solen tenir-la les noies anèmiques85.  Bertrana la 

descriu com una pobra flor de ciutat86 que ha viscut rodejada de la immundícia humana 

i urbana que ha acabat per definir el seu tarannà retret i solitari, i la seva mirada 

d’indiferència i despreci87 amb la que esguardava a la resta. Però, l’autor crea un fort 

contrast entre l’aspecte exterior de la protagonista i la seva sensibilitat interna88: Violeta 

és una persona amb un gran mon interior, ple de puresa i riquesa espiritual, de fet, ella 

mateixa considera que la seva major virtut és la seva altitud moral. L’únic desig que té a 

la vida la pobra òrfena és ser esposa i mare per abraçar tot l’amor que li van negar des 

de petita. La seva psicologia està molt ben delimitada: el fet de viure incomunicada dels 

altres i mancada d’amor pels seus «cuidadors» ha accentuant el seu retraïment en ella 

mateixa i el seu caràcter innocent, passiu a tot el que li pugui succeir. Treballa sense 

esma per a la bugadera i el seu marit fent tasques de la llar i cosint, però, la nena 

segueix vivint sense un nom propi (abans l’anomenaven la borda o la mocosa perquè a 

la Menuda se li havia oblidat el nom que li havien posat a l’hospici) fins que, 

fortuïtament, es troba amb una viola.   

Les violes esdevindran el punt d’inflexió en la història de la bordeta: la flor li 

dona el seu nom i li fa prendre consciència de la seva existència i la seva 
																																																								

85	Bertrana, P. Op. cit. pàg (2013): Violeta [Edició a cura de Guillem Molla i Introducció 
de Glòria Granell], Biblioteca Prudenci Bertrana, Girona: Edicions de la ela geminada, 
pàg. 54. 

86	Bertrana, P. Op. cit. pàg. 46. 	
87	Bertrana, P. Op. cit. pàg. 54.		
88 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 21. 
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individualitat89, pel que esdevé el símbol del renaixement de la donzella a la primavera. 

Violeta frueix un gran èxtasi natural el primer cop que s’endinsa en el bosc i troba les 

flors, és una experiència que desperta els seus sentits, i a mesura que entra en 

l’adolescència, l’orfeneta madura i descobreix el mon de la sensualitat i la sexualitat. En 

aquest punt, apareix el que sembla una de les grans obsessions de Prudenci Bertrana: la 

virginitat. Com un impuls/energia que sorgeix de les entranyes i s’apodera de bona part 

de l’essència de la pubilla: La seva ànima, entre la boira de coses desconegudes i 

pressentides, dolia inquieta plena d’ànsies de lo que no coneixia i amb tota sa força de 

verge desitjava90.  

 La virginitat es torna un recurs permanent en les primeres obres de Bertrana, 

com si es tractés d’un estatus o paradigma que definís en certa forma el caràcter i la 

personalitat de les dones que elabora. De fet, des de la figura de Violeta podem 

extrapolar un seguit d’estereotips aplicats a la majoria de protagonistes femenines de 

l’autor gironí: així doncs, les verges es consoliden com un emblema de la puresa i la 

moralitat, amb un sacrifici, devoció i pulcritud espirituals semblants als de la Verge 

Maria, dones que tenen un cor sensible i apassionat91, però no gaudeixen dels vicis d’un 

instint animal que les aclapara, sinó que degut a l’immobilisme fatalista dels seus 

personatges romanen planyívoles pel seu amor impossible o inevitablement resignades 

per la irrealització dels seus desitjos/somnis. Sigui com sigui, l’autor sembla valorar les 

qualitats que desprèn la virginitat femenina però, alhora titlla d’infortuni que les dones 

restin verges eternament, com si la seva felicitat depengués d’un amor marital.  

D’altra banda, tenim a la Mercè, l’única persona que havia tingut per a Violeta 

una mica de paciència i carinyo92 però també la perfídia de venjar-se de la seva 

«amiga» per gelosia i, possiblement, perquè pateix el que sembla un desengany amorós 

amb la mateixa Violeta. Mercè és una noia de barri que treballa de modista i a qui li 

encanten els balls, les bromes pesades i riure’s dels altres, però pobra de la companya 

que li fes la més petita93, perquè amb el seu mal geni era capaç de donar-li una bona 

lliçó. Els homes només li interessen per ballar, mai ha tingut una relació. Mercè és 

física i psicològicament oposada a Violeta, la modista és una jove molt saludable, 

																																																								
89 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 142.  
90 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 56. 
91 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 72. 
92 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 59.	
93 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 58 
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rodoneta i viva que traspua una alegria esbojarrada. Altrament, quan una tarda passeja 

amb la bordeta, la Natura també la transforma, però, el que experimenta no és un èxtasi 

espiritual sinó sexual:  

Ses galtes més roges que de costum, sa boca mig oberta, l’esguard extraviat i la 

marejada que alçava son pit ferm, de morena sensual, indicaven que a dins també hi 

sentia la influència d’aquella tarda plena de voluptuositat. I s’apropava a Violeta amb 

paraules i gestos que eren carícies contingudes, reveladores d’afanys inexplicables i que 

sols mancava, per esclatar, que hagués trobat una acollida no tan freda en sa 

companya.94  

Aquesta voluptuositat corporal i atmosfèrica recorda a l’erotisme que desprèn el 

Monstre de la ruralia amb el seu foc interior i el seu anhel d’encaminar les ànimes 

innocents cap la ruïna moral. Aquest és un bon primer esbós de femme fatale per part de 

Bertrana, perquè seguidament veiem com Mercè tempta a la seva companya agafant-la 

per la cintura amb el seu braç i fent-li moixaines, tot buscant una relació homo-eròtica: 

és a dir, la modista intenta seduir Violeta amb l’apropament físic per introduir-la en el 

lesbianisme95 i pertorbar la seva puresa virginal. Tot i així, Bertrana no connota d’una 

forma especialment negativa el desig de Mercè, sinó que deixa un espai al lector per 

activar l’imaginari de la dona-terrible de moral ambigua amb el desencadenament dels 

esdeveniments posteriors.   

 Mercè desplega el seu caràcter pecaminós quan intenta pervertir a Violeta96, 

però quan el seu desig sexual no és correspost, la modista resta humiliada, no només per 

la negativa sexual, sinó també per la presència d’un rival amorós (el poeta romàntic) 

que li roba l’atenció de la seva amiga. Per aquest motiu, la jove s’enfada i carrega 

contra la beateria de la seva companya: el rebuig no ha estat solament sexual, sinó que 

Mercè ha estat menyspreada perquè la superioritat moral97 de Violeta no li ha permès 

de rebaixar-se al nivell lúbric de la seva amiga. Per això, el ingeni pervers de Mercè li 

retorna la humiliació a Violeta amb un pla cruel98 que acaba amb la seva esperança 

amorosa, i per consegüent, amb la seva vida.  

																																																								
94 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 62 
95 Cal assenyalar que l’homosexualitat al llarg de la història ha estat considerada per la 
moral cristiana i heteropatriarcal com una aberració immoral en la nostra societat. 
96 L’òrfena no entén exactament què està passant, perquè com a bon prototip de verge cristiana 
de moral immaculada, no coneix ni se sent atreta per la desviació de la que parla la seva amiga.	
97 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 92. 
98 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 78. 
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Per últim, dintre de la novel·la trobem a la Menuda. Aquesta dona va perdre el 

seu fill, i com a solució econòmica, cercà una òrfena de l’hospici per sobreviure amb la 

seva mesada. En aquest cas, Bertrana intenta que l’aspecte físic desagradable de la 

Menuda sigui un ressò del seu interior roí: 

(...) la tal dida d’estatura baixa, tenia el front mesquí, el cabell aspre i rissat, els ulls 

petits, el nas arremangat i la boca i els llavis estrets, s’encorbava dels extrems envers la 

barba, lo que li dava una expressió de duresa i tossuderia.99  

 

La Menuda és una dona pragmàtica però no especialment intel·ligent i propera: 

de fet, d’ella s’esmenta que enraonava poc, però quan ho feia, ses paraules eren 

seques, aspres, plenes de mal humor i mala intenció, feien l’efecte de fuetades100. El 

matrimoni de la Menuda és infecte: marit i muller mai no van dedicar-se una mostra 

d’amor però, no solament per la naturalesa aspra i cruel d’ella, sinó també per la del seu 

espòs, que és igual de miserable i calamitós. La qüestió és que el personatge resulta 

interessant perquè arrodoneix la idea de Bertrana sobre el context familiar que 

determina el destí dels individus. El fet d’haver perdut un fill va trastocar la seva psique, 

pel que la seva tragèdia personal es perllonga e involucra a Violeta, modelant amb 

cruesa la vida de la bordeta i convertint-la en l’esclava de la seva llar. En realitat, és la 

seva baixesa humana la que li dona el cop de gràcia a Violeta perquè, a través d’una 

conversació amb el seu home, resol que els canvis d’humor de la jove es deuen a que 

possiblement sigui una perduda101: és a dir, una noia que es deixa estimar per qualsevol 

sense casar-s’hi ja que no interessa a ningú per la seva condició d’òrfena, només per 

mantenir relacions sexuals, perquè per a ella no podia haver-hi més amor que el físic, 

que el bestial (...)102. Aquesta deliberació desconsiderada de la Menuda i el seu marit 

ofèn profundament a Violeta i la fereix de mort: ella que únicament buscava la 

compassió espiritual d’una altra ànima sensible, es veu desposseïda del dret de ser 

considerada un ésser pur, i es troba relegada a l’àmbit dels vicis i el plaer carnal perquè 

la seva condició d’òrfena no li permet tenir ni passat ni futur.  

																																																								
99 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 39. 
100 Bertrana, P. Op. cit. pàg.  39. 
101 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 111. 
102 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 113.	
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6.2. Anàlisi dels personatges femenins que apareixen a la narrativa breu: Etapa 

d’exploració. Tres grans precursores: la “Pagesívola”, la Blanca i la 

Margarideta. 

Les pròximes protagonistes que analitzarem corresponen al bloc de la narrativa breu 

i es troben en diferents relats que van ser publicats per separat entre 1902 i 1907. El 

primer conte és Pagesívola i va ser publicat per la revista cultural gironina L’Enderroch 

el 2 de març de 1902, el segon s’anomena Tard! i va publicar-se l’any 1903 després de 

guanyar el Premi de "La Rierada” dels Jocs Florals del Centre Catalanista d’Arenys de 

Mar, i per últim, La Margarideta103 és el tercer relat i es troba dintre de Crisàlides, el 

recull de contes que Bertrana va publicar l’any 1907. Així doncs, aquests relats 

pertanyen a l’etapa d’exploració literària de Prudenci Bertrana, període previ a 

l’elaboració de les seves grans novel·les: aquestes primeres composicions sorgiran de 

l’anècdota i l’exposició dels sentiments, el seu estil seguirà sent decadentista (amb 

personatges i atmosferes malaltisses determinades pel fat) però, poc a poc començarà a 

treballar personatges rodons amb històries més complexes i construïdes sobre una bona 

estructura argumental. Gràcies a això, l’escriptor novell adquireix més seguretat en la 

tècnica narrativa i descobreix el seu estil personal, basat en una estètica d’ambientació 

rural que encamina la prosa del futur autor de Josafat104.  

Per aquesta raó, en el primer conte, Pagesívola, veurem com l'autor es decanta per 

la descripció anecdòtica per determinar el destí de la protagonista: la caracterització i el 

desenvolupament de la trama que segueix, va de fora a endins (de l’exterior a l’interior). 

D’altra banda, Tard! i La Margarideta se centren més en l’evolució psicològica dels 

personatges. El seu argument està molt ben treballat, l’autor aconsegueix introduir per 

primera vegada històries paral·leles dintre del relat principal. Per això, Glòria Granell 

no pot evitar comentar que aquestes dues narracions són els contes més aconseguits del 

Bertrana d’aquests anys105. Però, en relació amb l’anàlisi del treball, també observarem 

característiques físiques i psicològiques que es repeteixen, contextos socials similars i 

destins anàlegs als que ja hem vist a Violeta.   

																																																								
103 Aquesta darrera narració va ser publicada després de Josafat però, Glòria Granell 
comenta que la seva redacció va ser coetània a la novel·la de Bertrana. La Margarideta 
tambéva guanyar el segon accèssit del Concurs Artístic de Figueres de 1906. Pàg. 134. 
104 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 127.   
105 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 130.  
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Així doncs, començarem per la protagonista de Pagesívola: aquest relat explica la 

història d’una nena òrfena que va ser adoptada per una parenta vella de l’hostalera que 

l’ha acollit momentàniament a casa, sense saber que aquesta dona l’abandonaria a la 

seva fonda. Per aquest motiu, l’hostalera es vol desfer de la noia malaltissa que es queda 

arraulida al costat del foc, i li encarrega al seu marit que faci quelcom al respecte. A 

partir d’aquest moment, Bertrana descriu l’ambientació rural que s’hi desplega al 

voltant de l’abandonament de la nena: per això, replica un seguit de tòpics del camp, 

l’ambient extern i intern de l’hostal, i el caràcter i costums de la gent (xafarderia del 

poble, egoisme indolent, etc.). Com es tracta d’un relat curt, la forma que té l’autor per 

aprofundir en la situació que viu la protagonista és mitjançant la dualitat, vida-mort, 

festa-dol, llum-foscor, soroll-silenci106. D’aquesta forma el lector es fa una idea de la 

tragèdia que s’està produint a través de les contraposicions: com quan la nena malalta, 

sola i callada al costat del foc té el contrapunt a la sala del costat, on els homes beuen i 

criden amb un alegria que esdevé cruel precisament pel contrast que marca l’autor107. 

Dit això, sembla evident que no podem inferir pràcticament res del caràcter de la 

protagonista perquè no s’expressa en cap moment (tot és comentat per un narrador 

omniscient) però, el que resulta més interessant és la reiteració prototípica d’un 

personatge desvalgut en la narrativa de Bertrana. De la mateixa manera que Violeta, la 

protagonista de Pagesívola no té nom, és físicament malaltissa i solitària, tothom la 

menysprea i mor sola al costat del foc per falta d’afecte i consideració, però, sobretot, 

sabem que el seu destí està predeterminat per la seva condició d’òrfena de classe baixa 

sense que l’autor ho hagi especificat, com sí ho va fer en la seva obra anterior. Bertrana 

se serveix de l’estereotip d’òrfena que ha creat per explorar i aprofundir en l’efecte 

atmosfèric, en l’ambient i personatges que envolten els protagonistes com a part del 

paisatge cruent en el que es desplega l’acció: l’autor, simplement, està practicant 

l’estètica i la formació de la seva veu literària. 

Per contra, amb Blanca, la protagonista de Tard!, Bertrana retorna a un dels seus 

temes predilectes, l’amor impossible: una parella de joves enamorats es coneixen en un 

pis de Barcelona, i lluiten per poder casar-se i entregar-se a la seva passió jovenívola, 

però, malauradament la seva història d’amor acabarà en un desengany. Blanca és la filla 

de la dispesera que lloga una habitació a Albert, el seu enamorat, i viu com una dona 

acomodada a casa dels seus pares sense patir cap tipus de problemes econòmics. 
																																																								
106 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 122. 
107 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 122. 
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D’aparença, no era guapa; li falta la correcció en la línia108 però, és una noia molt viva, 

de cara i llavis encesos, i plena de salut. Això sí, els ulls de Blanca son captivadors i 

sensuals: només la seva mirada dolça apaivaga la seva visió seductora i deixa 

entreveure una ànima pura, hermosa i apassionada109. El seu esperit és bo i innocent, 

però també força passional per una jove verge. 

 A partir d’aquest punt, el seu desenvolupament físic i psicològic es torna força més 

interessant, perquè veurem com evoluciona l’esperit i el cos d’una verge que espera 

amb infinita paciència el retorn del seu estimat: Blanca és moria d’impaciència i en ella 

s’operava aquesta transformació de les donzelles, entre quina castitat s’aixeca un hàlit 

xardorós que les marceix i les enfebra110. A més a més, el seu marciment espiritual es 

compenetra amb el seu davallament corporal a mesura que passa el temps i perd 

l’esperança de casar-se. Tota la seva vitalitat física es perd, el seu cos escultural no era 

ja la fruita plena i madura que penja a l’arbre111. Els dos amants arriben a pensar que 

el destí els vol separats, i per això els hi envia més contratemps i fatalitats (ell gairebé 

perd tot el seu patrimoni i el pare d’ella emmalalteix fins a la paraplegia). Però, Albert 

segueix estimant Blanca vivament, i esmenta que la seva mirada el segueix trastornant, 

amb un amor extrahumà, quasi místic 112 . Finalment, sembla que els amants 

aconsegueixen vèncer el mal fat i es casen després de molts anys d’espera.  

Desgraciadament, en la nit de noces no retroben aquella promesa de passió juvenil, 

intenten allistar-se, Blanca abraça i petoneja Albert, però la seva relació ha canviat i el 

pes dels anys els hi cau a sobre en forma d’una profunda tristesa i desil·lusió. Bertrana 

converteix el final d’aquest relat en una cruel lliçó de vida: Collige virgo rosas. 

Altrament, tornem a trobar el marciment de la virginitat com una desgràcia que marca el 

final de la protagonista i la seva infelicitat. Aquest sentiment fatalista respecte l’amor i 

la vida sembla estar molt lligat a les experiències personals del propi autor, per això 

esdevenen una màxima que aplicarà en la major part de les seves obres. Així doncs, la 

reflexió adient per aquest sentiment el trobem en unes línies de Violeta: (...) els afanys 

																																																								

108 Bertrana, P. (2016): Tots els contes [Edició a cura d’Agnès Prats i Introducció de Xavier 
Pla], Biblioteca Prudenci Bertrana, Barcelona: Edicions de la ela geminada, pàg. 857. 
109 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 857. 
110 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 862. 
111 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 862. 
112 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 863. 
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d'amor de nostra jovenesa no solen complir-se ni que, molts cops, les prosaiques 

realitats de la passió refreden l'ànima.113  

La darrera protagonista del bloc de narrativa breu és la Margarideta, dona que 

aplega gran quantitat de les característiques que hem vist en els personatges femenins 

anteriors (i que també guarda similitud física amb Josafat). Margarideta també és verge, 

lletja, malaltissa, geperuda, i la seva condició d’òrfena predetermina la seva dissort. No 

obstant això, el contrast entre l’interior-exterior es desenvolupa de la mateixa manera 

que en Violeta, i fa d’ella una noia afable, bondadosa, riallera, dolça, vibrant, casta, 

servicial, increïblement generosa, etc. Però, en comparació amb la pobra flor de ciutat, 

la Margarideta viu força bé: és una jove alegra i confiada que va perdre el seu pare i ara 

treballa d’hostalera pels maquinistes del tren. Aquests homes senten compassió per ella 

i la respecten immensament, per això la cuiden i estimen molt, perquè a més a més ella 

els hi fa de mare, germana i amiga. No li manquen les mostres d’afecte a l’òrfena, però, 

com Violeta, no es corresposta en l’amor.  

Al principi del relat, Margarideta sembla resignar-se totalment a trobar algú que 

correspongui els seus anhels amorosos. De fet, és ella mateixa qui de forma clarivident 

es diu que ha de posar fre a la fantasia114, perquè és conscient de la seva deformitat i 

només aspira a estimar la vida amb modèstia. Tot i així, un dia hi ha un gran accident de 

tren i un jove fogainer anomenat Cristus resulta ferit, i la Margarideta amb el seu 

altruisme habitual es fa càrrec d’ell a casa seva, però, impensadament acaba enamorant-

se. D’aquesta relació desigual sorgeix un tràgic triangle amorós: mentre Cristus acaba 

de curar-se, s’enamora d’Agnès, la filla del guardaagulles. La voluptuositat d’aquesta 

verge sensual és totalment oposada al físic asexual i esguerrat de la Margarideta: Agnès 

és una joveneta de pell fina, llavis encesos i cabellera luxuriosa115 que posseeix un cos 

escultural, pel que el fogainer no triga en demanar-li matrimoni i tenir-hi un fill. 

Altre vegada, veiem com la protagonista és desplaçada per una altra dona amb una 

constitució més atractiva i provocadora que la seva (igual que li ocorre a Violeta). El 

punt àlgid del relat arriba quan la Margarideta es desfà completament en un plor 

desolador en el moment en què fixa la mirada en l’espill de la seva cambra solitària, es 

veu tota esguerrada i, afligida pel dolor, desitja morir. Bertrana crea un equilibri 

perfecte entre la descripció ambiental i física, i els sentiments de la protagonista, 

																																																								
113 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 90. 
114 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 89. 
115 Bertrana, P. Op. cit. pàg.  94.	
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dominant la complexitat del personatges a través de la concisió del llenguatge: En 

poques paraules hi pinta un caràcter, en poques ratlles hi descriu un paisatge, en 

poques parrafades tota una escena116.  

L’evolució de la l’òrfena continua, i passat un temps, retorna al seu temperament 

serè després de que l’esperança amorosa trasbalsés la seva fortalesa d’esperit. La 

Margarideta és una dona madura i, certament, reflexiva: gràcies al seu caràcter 

aconsegueix restituir la seva vida amb normalitat, i només recorda el seu breu idil·li 

amb Cristus des del seny, com un amor madur i no excessivament dramàtic. Finalment, 

l’òrfena mor rodejada de tots els maquinistes del tren i gent que l’estimava: organitzen 

un gran enterrament laic (possiblement l’únic element tràgic i discordant perquè els 

homes enraonen seguint la seva ideologia i no la voluntat de l’hostalera) amb tots els 

honors i una llarga comitiva planyívola.  

Acabada aquesta etapa d’exploració literària, després d’haver aprofundit en els 

efectes ambientals, caràcters i costums de la gent local, però, sobretot, esmerçant-se en 

la concreció dels sentiments i la psicologia dels personatges femenins, Prudenci 

Bertrana aconsegueix recollir el fruit del seu aprenentatge i publica les seves dues 

primeres novel·les: Josafat (1906) i Nàufrags (1907).   

6.3. Anàlisi dels personatges femenins que apareixen a la narrativa llarga. 

Com ja sabem, l’escriptor gironí ja és un autor conegut en el panorama cultural 

català d’aquest moment (1905-1906): els seus contes guanyen nombrosos premis 

literaris que el motiven a endinsar-se en el terreny de la prosa novel·lística. 

L’experimentació narrativa que ha dut a terme en els darrers anys el conduirà a la 

redacció del que Oriol Ponsatí-Murla anomena novel·les germanes pel seu tractament de 

l’amor sacríleg. Així doncs, Josafat i Nàufrags guarden moltes correspondències 

compositives i literàries, començant pels seus protagonistes, dos homes que presenten 

els mateixos patrons físics i psicològics:    

(...) ambdós són esperits purs, ingenus, gairebé infantils, que veuen contaminada 

(Josafat) i directament frustrada (mossèn Joaquim) la seva iniciació sexual a causa de la 

repressió imposada pel factor religiós. (...) Tant Josafat com mossèn Joaquim adopten 

																																																								
116 Granell Nogué, G. Op. cit. pàg. 135.	



	 40 

(...) el perfil del mascle ferotge, gairebé simiesc, que s’apropa a la femella fent valer la 

seva superioritat física i que barreja la seducció i la violència.117  

 

No obstant això, el que resulta més rellevant és que el sentiment de culpa que 

travessa les seves respectives històries està introduïda per les dones amb les que aquests 

dos protagonistes es relacionen d’una manera o d’una altra. A més a més, cal tenir 

present que, en aquestes dues obres, l’element moralista de Bertrana està molt més 

present que mai: l’autor ha trobat la seva pròpia veu narrativa juntament amb un estil 

atmosfèric que culmina la descripció psicològica dels seus personatges, i amb això ha 

configurat la seva cosmogonia bertraniana particular, basada en els principis del 

naturalisme zolià i els binomis Bé-Mal, Natura-Ciutat, Individu-Societat 118 . A 

diferència de les primeres obres, Bertrana ara indueix al lector a una reflexió de caire 

moral, més clara i evident a través de la notable polarització de les seves personatges 

femenines dintre de llurs triangles amorosos. Aquesta polarització de les dones de 

Bertrana i les seves relacions interpersonals seguiran estant presents a Tieta Claudina 

(Ernestina), la qual retornarà el protagonisme a la dona però, no es desfarà dels 

arquetips femenins que hem estat veient malgrat que l’autor s’esforci per seguir 

desenvolupant la consciència dels seus personatges.  

6.3.1. Pepona i Fineta de Josafat (1906).  

Primerament, cal esmentar que aquestes dues dones son prostitutes i això ja les 

situa en una estrat social inferior a la resta de dones creades per Bertrana: son dues 

femmes fatales, dones perdudes que carregaven elles soles amb el pecat i el càstig, 

objectes de lícit esbarjo de la continència, amb els que, si no es glorificava el Senyor 

tampoc se l’ofenia gran cosa119. D’aquesta forma, les meretrius estan desvirtuades pels 

prejudicis preestablerts per la societat, que les fa ser percebudes com objectes, sense 

ànima, només portadores d’un cos ple de voluptuositat que incita a pecar i a perdre la 

raó. Per això, des de l’Església, principal símbol del Bé en la novel·la, se les acusa de 

																																																								

117 Sullà, E. (1971): Pròleg de Josafat de Prudenci Bertrana. Antologia catalana dirigida per 
Joaquim Molas, Núm. 67, Barcelona: Edicions 62, pàg. 12.  
118 Farrés, P. (1985): “Josafat” de Prudenci Bertrana, Barcelona: Editorial d’Empúries, pàg. 29. 

119  Bertrana, P. (2014): Josafat [Edició i Introducció a cura de Xavier Pla], Biblioteca Prudenci 
Bertrana, Girona: Edicions de la ela geminada, pàg. 30. 
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corrompre els homes, perquè son considerades éssers immorals carregats de vicis i 

maldat que aparten els creients de la recta via del Senyor.  

Pepona i Fineta, a part de dedicar-se a la prostitució, tenen un altre nexe comú: 

Pere Farrés explica que ambdues dones comparteixen el nom primitiu de Josepa però, 

amb derivats diferents per cadascuna per elaborar un joc de contrastos diferenciadors 

entre les dues dones120. Mentre Pepona és vulgar i feréstec, Fineta resulta suau i delicat: 

el nom de la Pepona és adient per la bagassa de camp, perquè fins i tot descriu 

indirectament la seva personalitat i procedència, però, la Fineta ciutadana, en realitat, és 

completament oposada al seu nom perquè Bertrana vol insistir en la falsedat de les 

aparences civilitzades121. 

D’aquesta manera, Pepona és tal i com es percep, una dona madura i 

esplendorosa d’origen rural, poc refinada però, d’aspecte saludable. Té un somriure 

enorme que acompanya amb una rialla forta i espetegant, d'influx satànic. La seva pell 

és blanca però es nota masegada per les carícies i les besades: d’ella es diu que era 

perillosa, perquè enfollia el cor i emboirava el pensament amb carnals ubriagueses122. 

Tot i així, Josafat vol casar-se amb ella perquè la recorda com la porqueirola sensual 

que va conèixer a les muntanyes quan eren joves i ella s’oferia ell impúdica: en la seva 

ment luxuriosa, el campaner imagina tenir relacions amb ella (l’home encara és verge) i 

redimir-la dels seus pecats mitjançant un matrimoni avantatjós per ambdós. Pepona 

també és idealitzada en els somnis de Josafat, el qual la veu com una nimfa: la bagassa 

representa pel protagonista la seva fantasia bucòlica de retornar al món idíl·lic i natural 

d’on pertanyen els dos. Per aquest motiu, Enric Sullà diu que Pepona és un agent 

catalític, que posseeix l’entitat que li confereixen les dèries de què Josafat la fa 

objecte123. Però, tot i que Pepona sigui l’ideal del campaner, ella no està disposada a 

relacionar-se amb ell perquè li provoca paüra, per això és la persona que posa en relació 

Josafat amb Fineta, i tanca el cercle amorós. 

Seguidament, trobem a Fineta, el personatge femení més reconegut de totes les 

obres de Prudenci Bertrana i l’ens sobre el que recau tota la maldat de la novel·la. Com 

hem vist anteriorment, al llarg de tota la història les figures femenines han esdevingut 

símbols del mal en l’imaginari masculí, que s’han concretat, específicament, en rols de 

																																																								
120 Farrés, P. Op. cit. pàg. 27 
121 Farrés, P. Op. cit. pàg. 28 
122 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 39 
123 Sullà, E. Op. cit. pàg. 12. 	
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dones que sobresurten de l’ordre patriarcal establert. Fineta és una dona que sobresurt 

perquè amb la seva existència atempta contra el codi moral124 de la societat catalana del 

1900 i les seves limitacions socials i espirituals: per això, es converteix en el símbol 

maligne idoni per abocar les descripcions més negativament connotades possibles per 

acabar recreant la figura del Mal definitiva a través de la bagassa. De fet, l’autor 

reiterarà una i una altra vegada les característiques mefistofèliques de Fineta perquè el 

lector no oblidi que des de la seva essència, la prostituta està lligada al  diable. Fineta és 

de constitució petita, feble, magra i malaltissa, els seus llavis fan palesa la degeneració 

física que ha sofert després de tantes besades. També es ressalten els seus atributs físics 

assimilats amb el foc (com la Roda-soques de Cassellas i el seu viu cabell pèl-roig 

només comparable al foc del seu interior): els ulls de Fineta son d’un verd fogós del 

qual es comenta en més d’una ocasió que xucla l’esguard de qui la mira, i la seva 

melena és una terrible cabellera rossa, crespa i onejant com les flames d’una 

foguera125, visió apocalíptica que recorda a un diable sortint de l’infern. Els detalls amb 

els que minuciosament està descrita la meretriu urbana no solament son més demoníacs 

que els de la seva companya Pepona, sinó que també son més provocatius i sensuals. 

Pere Farrés argumenta que 

La diferència fonamental, però, entre les dues rau en la morbositat: la «monstruosa 

lascívia» i el masoquisme de Fineta la desmarquen, per perversitat, de Pepona, una dona 

—diguem-ne— més normal.126  
 

Un altre dels trets diferenciadors de Fineta és la seva nimfomania furiosa de 

bacant, el seu desig eròtic insaciable, i el pertorbador anhel masoquista que la fa canviar 

les abraçades dels joves raquítics del bordell per la violència sexual de Josafat: amb ell 

recrearà la seva fantasia del simi que segresta a una jove. Aquest deliri fetitxista ens 

porta la llegenda de la Bella i la Bèstia127: Fineta és la dona captiva pel simiesc animal 

que és Josafat. L’animalització d’aquests dos personatges també és una tècnica que 

Bertrana empra per insistir en la bestialitat irracional d’aquest amor excèntric i dels seus 

personatges. Fineta, per exemple, és comparada amb una gossa en el moment en que es 

presenta fidel i submisa a Josafat, però més endavant es torna una hiena saciada de 

menjar carn corrompuda.  
																																																								
124 Sullà, E. Op. cit. pàg. 13. 
125 Bertrana, P. Op. cit. pàg. 40. 
126 Farrés, P. Op. cit. pàg. 27. 
127 Sullà, E. Op. cit. pàg. 6.	
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El caràcter simbòlic de Fineta és molt rellevant, les contraposicions d’elements 

que hem vist son esclarides però, els símbols son la premonició tràgica del final de la 

novel·la. Les hòsties trencades per les mans de la bagassa son el presagi de la seva mort, 

perquè ella, l’encarnació del Mal, està destinada a defallir contra el Bé tal i com 

determina el dualisme cristià: Fineta és un conglomerat de símbols que està terriblement 

lligada a la fatalitat perquè així ho necessita l’imaginari col·lectiu de la societat 

cristiana, però no té per què ser així. Com apunta Laura Mercader, des d’una percepció 

contemporània, Fineta és molt més que el símbol del mal o la personificació del diable, 

és un element discordant en la societat que fa trontollar el sistema. Fineta és una 

d’aquesta dones que decideixen per si mateixes, tenen el seu propi caràcter i criteri a la 

vida, és a dir, que no només està mal vista per ser prostituta, sinó que a més a més 

anteposa la seva voluntat per interposar el seu ordre de prioritats. Efectivament, Fineta 

és una dona calculadora que aconsegueix el que desitja de Josafat, el controla i gaudeix 

amb ell com vol generant-li una lluita interna però no és l’única que el manipula:   

cal no oblidar que el campaner, ja abans de conèixer Fineta, tampoc no era lliure 

d’actuar: estava absolutament condicionat per la pressió psicològica de l’amenaça d’uns 

turments futurs i eterns si es deixava dur pels seus instints naturals, condicionament que 

exercia sobre ell (...) el magisteri eclesiàstic, és a dir, el que podem entendre com a 

representació de Bé.128  
Per tot això, diu Mercader, per robar-li poder i influència a una de les màximes 

forces reguladores de la societat, l’Església, Fineta és brutalment castigada com un 

monstre (o diable en aquest cas) que no desperta cap compassió, només luxúria i rebuig, 

mentre Pepona es deslliura per ser la possible dona redemptora i l’esperança fallida de 

vida familiar129 de Josafat, que hagués pogut retornar-la al lloc d’origen de la dona 

ideal: la llar. 

6.3.2. Lena i Cèlia de Nàufrags (1907). 

Aquestes dues dones son cosines però, els seus caràcters i atributs les polaritzen 

a la perfecció dintre de l’imaginari patriarcal masculí, que les divergeix entre l’àngel de 

la llar i la belle dame sans merci. Les poques característiques que comparteixen 
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ambdues, a part dels llaços familiars son: la classe social acomodada, la virginitat (tot i 

que per a una serà una elecció conscient, per l’altra serà una espècie de càstig satíric de 

l’autor), l’evolució personal que les converteix en personatges rodons, i el naufragi final 

que decanta les seves vides.130 Juntament amb mossèn Joaquim, formen un altre triangle 

amorós perquè així ho vol el protagonista: la utopia del sacerdot és basa en mantenir-se 

els tres junts eternament, com quan eren joves i compartien un amor fraternal i cast ple 

de divertiments infantívols. El que realment succeeix és que mossèn Joaquim vol 

estendre les seves exigències paternalistes per sobre de la voluntat de les dues dones, és 

a dir, que vol decidir directament sobre les seves vides. Per això, quan Cèlia decideix 

sobre ella mateixa i com vol enfocar la seva existència, desperta la ràbia del seu cosí, 

qui diu que vol protegir-les i allunyar-les del pecat i les coqueteries mundanes, però en 

realitat només les vol posseir de forma egoista per recordar el temps passat de la seva 

infància. 

 Lena, per la seva part, és una noia que estima amb apassionada devoció al seu 

germà Joaquim: abans de quedar-se òrfena, hereta de la seva mare l’anhel de veure el 

seu germà com a sacerdot. L’autor no recrea en ella destacables atributs físics, car el seu 

esperit benèvol entregat als altres i la seva dedicació exhaustiva a les tasques 

domèstiques resulten més interessants d’una dona com ella, espiritual, metafísica, que 

no repara mai en la seva corporalitat. En un principi, Lena es deixa portar pels altres, és 

obedient, indecisa, depenent, consirosa, pacient, i només té un únic desig a la vida: ser 

la majordona del seu germà. Lena és una dona de fe que renuncia voluntàriament als 

plaers carnals i al matrimoni per dedicar-se a cuidar de mossèn Joaquim: de fet, ella 

mateixa diu que havia rebut una proposta d’un noi de la vila però, prefereix entregar-se 

a l’amor espiritual i fraternal perquè es posaria gelosa si unes mans estranyes el 

cuidessin131. D’aquesta forma, Lena es constitueix com l’arquetip ideal de la dona de la 

llar, treballadora, bona, fidel, moralment immaculada i amb la maduresa suficient per 

fer-se càrrec del geni susceptible el seu germà. També és molt remarcable que tot i ser 

òrfena, no pateix les mateixes desgràcies descarnades que hem anat veient en les altres 

bordetes: aquest fet s’explica per dues raons, el primer és que el seu context social és 

																																																								
130 Nunes M. i Yates A. (1988): Ruyra, Bertrana i les ramificacions d’un símbol: el pi arran de 
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molt més favorable que la resta d’òrfenes i, encara conserva la protecció masculina de 

Joaquim, el segon motiu correspon a la benevolència de l’autor, el qual no es veu capaç 

de condemnar a un ésser tant summament noble sinó que gairebé la premia amb una 

vida al camp on naufraga amb el seu germà.132  

Altrament, l’evolució de Lena és percebuda en la seva tenacitat i coratge: passa 

de ser una persona passiva a la voluntat dels altres, a plantar-se davant del seu germà i 

amenaçar-lo amb el seu abandonament. La jove pren el control total de la situació quan 

observa que mossèn Joaquim falta al seu compromís eclesiàstic i s’aparta de la via recta 

del cristianisme pels pensaments incestuosos que manté per la seva cosina Cèlia. 

Gràcies a la seriositat i orgull de Lena, els dos germans marxen a una ermita perduda en 

la natura: allà, els seus inicis no son fàcils pel mal estat del nou indret, però, finalment 

la seva virtut i resignació seran recompensades amb la fecunditat de l’entorn natural. 

Lena criarà cabres i gallines i aprendrà sobre herbes medicinals, que la convertiran en 

una famosa cuinera entre els forasters, sent capaç d’adquirir els seus propis diners.  

D’altra banda, Cèlia no acaba vivint tant bé com la seva cosina, sinó que a ella li 

correspon el rol de la femme fatale d’aquesta història, la verge desdenyosa com se l’ha 

catalogat fins a la sacietat. Descobrim a aquesta jove verge quan és ben petita, però ja 

des de llavors el seu físic és considerat un reclam pel narrador. Cèlia no és molt bella 

però la seva mirada és enigmàtica i les seves formes delicades acompanyen a la seva 

elegància burgesa. A més a més, ja des d’un principi, s’apunta que la seva corporalitat 

lliura e independent, avisa al lector del risc imminent: sos moviments desimbolts la feien 

perillosa i li donaven aquest encís que penetra a poc a poc, amb traïdoria, dintre el cor, 

i acaba esclavitzant-lo irresistiblement, sense pietat133. Així doncs, al principi de la 

novel·la coneixem a una verge catalogada de perillosa, de caràcter tirànic i entremaliat, 

que fa el que vol amb els seus cosins perquè és una nena mimada pels seus pares. La 

seva energia és infantívola i divertida, però també arriba a ser violenta en la majoria 

dels casos ja que quan juga amb Lena i Joaquim els hi fa pessigades i puntades de peu 

sense rebre cap càstig. No atén mai als avorrits discursos espirituals de Joaquim, és una 

bona noia, un xic naïf de petita però, riallera i alegra que tot i així segueix estimant el 

seu cosí encara que no el respecti com a clergue.134  
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Amb el pas del temps, Cèlia entra en l’adolescència i madura tant física com 

psicològicament: neix el seu germanet i ja no és la filla única que capta l’atenció de 

tothom, per això s’adapta a la nova situació i es converteix en una dona responsable que 

treballa en la botiga dels pares, toca el piano, aprèn a cosir i es fa càrrec del seu pare i el 

seu germà quan emmalalteixen. De fet, Cèlia pateix un davallament en el seu estat 

anímic, abans sempre juganer i ara entristit pel declivi malaltís del seu pare. Els seus 

gustos i amistats canvien, ja que emprèn una espècie d’alliberament contra la castedat 

asfixiant dels dos germans: s’interessa per frivolitats i festes, coneix a l’Adela i parlen 

de la ciutat, s’interessa pels homes... Tot això ocorre quan mossèn Joaquim s’ordena 

sacerdot però, després d’interessar-se i fixar-se nit i dia en Cèlia, comprèn que la 

fantasia d’amor asexual i fraternal és una farsa i que està enamorat d’ella. Cèlia es 

converteix en el turment físic i moral del seu cosí, el qual esclata en diverses ocasions 

quan veu a la seva cosina coquetejar o fer coses pròpies d’una noia de la seva edat però, 

que poden malmetre la seva puresa virginal, com sortir a ballar amb les seves amigues. 

El problema, en realitat, rau en l’extrema idealització de Cèlia per part de mossèn 

Joaquim: ella és una noia normal com la resta, però el seu cosí s’entesta en promoure 

una imatge exageradament fràgil i casta de la jove verge, com si estigués en perill 

constant de ser deshonrada i necessités la seva protecció masculina.  

Per això, quan Cèlia no correspon al seu cosí és titllada de dona frígida, cruel i 

desconsiderada, perquè no veu el patiment que li infligeix a Joaquim amb el seu 

esdevenir: però, com diu Ponsatí-Murlà, ella no sembla ser gens conscient dels efectes 

que el seu caràcter juganer provoca en el seu cosí135, i per tant, no coneix ben bé el seu 

enamorament incestuós. Ella no té la culpa de que el seu cosí s’enamori com ens ha fet 

pensar l’autor: en realitat, és una dona lliura de no estimar-lo si els seus sentiments no 

son els mateixos, però, això no la fa una dona superba i indolent. Només coneixem a 

Cèlia des de l’egoisme sexual de Joaquim, perquè en cap moment es fa palesa el 

patiment d’ella, la qual lluita silenciosament contra la paraplegia del seu pare (igual que 

Blanca de Tard! que comparteix aquests pensaments juntament amb els del matrimoni) i 

la salut malaltissa del seu germà petit. De fet, és aquesta maduresa que adopta, la que fa 

que la considerem com un personatge rodó: Cèlia deixa enrere el seu esperit infantil i el 

seu caràcter malcriat i consentit per fer front a les inclemències que sacsegen a la seva 

família. A més a més, és capaç de plantar-li cara al seu cosí amb valentia i tenacitat, i 
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decidir sobre la seva existència sobreposant-se a l’ordre patriarcal masculí i religiós que 

representa el seu cosí, mossèn Joaquim. Però, pel mateix motiu, per ser una dona dura i 

maligna136 capaç de no deixar-se vèncer per la pressió masculina, és jutjada per 

Bertrana i condemnada a la solitud, al marciment virginal i a la burla satírica per ser 

superficial i oblidar l’amor del seu cosí, però sobretot per ser la seva ruïna moral.  

6.3.3. Les dones de La Tieta Claudina (1929). 

Claudina, Merceneta i Júlia son les tres filles de la vídua donya Rosa: d’entre 

aquestes quatre dones, Júlia, la germana gran, i Claudina, la segona i la protagonista 

principal, son les dues joves portadores dels estereotips bertranians sobre les que es 

desenvoluparà la dualitat que les convertirà en models antagònics de dona escollits per 

l’autor. Però, abans cal fer una ullada als personatges de Merceneta i la seva mare: 

ambdues dones (i Júlia) promouran la sensació de tragèdia dintre del desenvolupament 

de la història i determinaran fatídicament el context familiar de la protagonista.  

Primerament, trobem a donya Rosa, vídua anomenada així per les seves ínfules 

de grandesa i el seu optimisme barroer que li feia fer castells en l’aire137: per culpa del 

seu seny desequilibrat, la vídua malgasta incansablement els diners i acumula deute rere 

deute. Per això, Claudina ha de posar-se a treballar per fer front a la misèria i treure a la 

seva família de la pobresa, però el que ocorre és que la seva mare i germanes s’aprofiten 

d’ella: es converteixen en els paràsits morals, psicològics i econòmics de Claudina. 

Però, malgrat que Claudina sigui la seva salvadora, donya Rosa li té gelos perquè era la 

filla preferida del pare: per això, la seva mare en emmalaltir el seu marit, va abillar a 

Claudina amb un vestit negre, l’hàbit dels set Dolors i (...) el símbol cruent de les set 

espases clavades al cor maternal de Maria138 com a ofrena per a la Verge. Tot i així, 

després de la mort del seu pare, Claudina ha de seguir portant el vestit per qüestions de 

gratitud i protecció, i en el cas de sortir-li un pretendent, la seva mare es reservava el 

dret de llevar-li l’hàbit. De fet, es mostra totalment indolent amb el que li passi a la salut 

de la filla i sempre respon al metge, indiferent a la gravetat de la malaltia: Ah, sí, sí, 

molt dolorós, extremadament dolorós. Ja ho ha dit el metge, però passat, passat139. En 

canvi, Júlia és la filla predilecta de donya Rosa, en ella posa totes les seves esperances 

d’aconseguir una vida millor perquè, segons ella mateixa, Júlia té una fada que la 
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protegeix: adora tant a la seva filla gran que gairebé la torna com ella, manipulen juntes 

a Víctor el seu gendre i d’ell aconsegueixen els diners per comprar coses innecessàries. 

Així la vella viu tranquil·la sense treballar però, a Claudina mai li agraeix el seu 

sacrifici, encara que sigui ella la principal font de la desgràcia de la seva filla.  

De Merceneta, la filla petita, sabem gairebé poc: se la coneix com una baliga-

balaga que no para quieta. És eixelebrada, irreflexiva, badoca i, a vegades, poca-solta. A 

la ciutat la coneixen per ser morbosa i grotesca: li agrada parlar dels morts, dels malalts 

i de les coses repugnants, insanes i cruentes que ha vist al carrer. També és pueril i molt 

inconscient, li agrada anar d’aquí cap allà sense fer res. Durant tota la novel·la el seu 

temperament és manté igual, però després de frenar l’intent de suïcidi de la seva 

germana Claudina, es diu que la peripècia tràgica li desvetlla el cor i el seny140, i li fa 

una promesa fraternal a la verge suïcida assegurant-li que mai més se separà d’ella. 

Aquest canvi de mentalitat ens pot fer pensar que al final Merceneta és l’únic 

personatge rodó de la novel·la. 

Passem ara a Júlia, la bonifàcia, la dona sensual que no fa res i ho aconsegueix 

tot amb la voluptuositat del seu cos. Com hem estat veien al llarg de tot aquest anàlisi 

dels estereotips bertranians presentats (en dones com Mercè, Agnès, Fineta i Cèlia), la 

voluptuositat corporal hipnotitza els homes i afebleix el seu esperit per fer-se amb el seu 

control i benefici. Això és bàsicament Júlia, una dona de gran bellesa, un físic amb 

instint animal i res més. No és treballadora, ni intel·ligent, ni té malicia, només 

adquireix una espècie d’ignorància arrogant induïda per l’optimisme de la seva mare 

que la fa desitjar coses que no necessita per quedar bé i ser més atractiva. La única cosa 

que fa particularment bé és menjar dolços i manipular Víctor com la seva mare li ha 

ensenyat. No es parla d’ella en termes immorals per aprofitar-se de la debilitat carnal 

del marit, però la seva existència simple, fàcil i despreocupada fan d’ella una dona 

pobra d’esperit en contraposició a Claudina, la protagonista.  

Res més es queda embarassada i dona a llum a Adolfet, Júlia fa palesa la seva 

incapacitat per complir amb els rols bàsics de l’àngel de la llar: segons el criteri de 

Víctor, és a dir, la perspectiva masculina heteropatriarcal, Júlia és una mala mare, una 

mala muller i una mala mestressa, o en definitiva, una inútil. És possible que aquesta 

visió sigui una forma d’encasellar de manera mesquina la femme fatale en el rol de 

dona-sexual d’erotisme primari, com si en la seva polaritat no encaixes la maternitat pel 
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fet de ser una dona lliura que controla el seu propi cos. A més a més, per subratllar 

aquesta contrarietat fisiològica i mental, el seu marit, compara a Júlia amb Claudina, 

l’heroïna de grans qualitats morals i domèstiques en contraposició amb la limitació 

espiritual i tècnica de la seva dona. Aquesta deliberació masculina (i per tant òptica 

definidora) sorgeix de l’episodi de la mort d’Adolfet: Víctor veu que la seva muller és 

incapaç d’aguantar l’agonia del seu fill com sí ho fa Claudina, qui el vetlla estoica tota 

la nit. Víctor sabia amb anterioritat que Júlia era una mala mestressa de casa que no sap 

administrar els diners però, el que el fa esclatar definitivament és la seva fredor 

sentimental o, dit d’una altra forma, que no obté el plaer sexual i/o amorós quan ell vol.  

Per últim, acabem l’anàlisi amb Claudina, l’heroïna de la història. La seva figura 

comparteix gairebé tots els trets característics de les òrfenes ja esmentades en el treball: 

Claudina és pàl·lida, dòcil, delicada, malaltissa, de cos contret, verge, casta, innocent, i 

com Violeta té els ulls blaus i els cabells daurats i rinxolats. Del seu difunt pare, 

Claudina hereta la bonesa, la paciència i l’entendriment141, però el seu context familiar 

i social decanta la seva dissort, i per sortir del mal pas econòmic es fa modista als 

catorze anys. D’ella també es diu que té un enginy i destresa sorprenent: no només és 

una gran treballadora, també té bon gust, sap animar les tertúlies de les clientes amb 

referències divertides i pels nens té llaminadures i contes, factors que li fan tenir molt 

d’èxit i que li permet canviar de llar al centre comercial de la ciutat. Allà pateix un 

incident tràgic i simbòlic que canvia la seva vida i la seva salut: la visió d’un nen petit 

emmantellat, ple de sang i moribund cau als seus peus i li provoca una forta impressió 

que li causa una neuràlgia cardíaca que l’afecta per sempre i defineix el seu tarannà 

nerviós. Amb les llargues estades postrada al llit i el seu davallament físic, Claudina 

observa que malgrat la seva abnegació, ninguna de les persones de la seva família es 

preocupa lo més mínim per ella, i entra en una espiral depressiva: aquesta verge no és 

cap pàmfila, és una dona sensitiva i contemplativa que critica severament a les dones de 

casa seva per no mostra-li cap prova d’amor després de la seva plena dedicació laboral.  

Quan apareix Víctor les coses canvien perquè Claudina renova les seves 

esperances en comprovar l’existència d’una ànima càndida i treballadora com ella. El 

gran encert de Bertrana en aquest punt es basa en l’anivellament psicològic i 

sentimental dels dos personatges: el seu desenvolupament en la història avança de 

forma paral·lela, pel que cap dels dos es converteix en un personatge circumstancial 
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(com si ho son la mare i les germanes) de l’altre, sinó que amb la interacció creix la 

seva compenetració espiritual en una sincronia perfecta de dues ànimes afamades 

d’amor. La seva compassió mútua els dona forces per aguantar les inclemències del 

destí però en un moment determinat, Claudina esclata perquè contempla com ella va 

perdent poc a poc la joventut, i a diferència del seu germà polític, Claudina no està 

casada i no pot fruir l’amor dels fills i el matrimoni. Per primera vegada, observem en 

un personatge femení de Bertrana un fort sentiment de rebel·lió i consciencia individual 

que la fan reflexionar sobre la seva situació personal i sobre com canviar el seu mal fat. 

Per això, Claudina considera l’opció de casar-se amb Pepe per molt repugnant que li 

resulti, perquè és la única via de sortida a la llibertat i a la naturalesa, lluny dels paràsits 

de la seva família.  

Tristament, el seu esperit lluitador es veu afectat quan Pepe intenta forçar-la i 

ella perd totalment el petit bri d’esperança que havia forjat, emmalalteix fortament i 

altrament ha de ser Víctor el seu infermer: la Júlia i la seva mare odien a Claudina per 

haver perdut la oportunitat de casar-se amb un pretendent ric però el seu cunyat se sent 

reconfortat de recuperar a la seva companya de nits de lluita i sacrifici. Víctor que 

sempre havia admirat Claudina per la seva fortalesa, dedicació, compassió, tenacitat i 

puresa: però, després de la mort del seu fill i l’episodi de Pepe, el seu cunyat que té cura 

d’ella en la seva cambra de malalta, la idealitza com una gran verge planyívola. La seva 

entrega física i espiritual, pròpia d’una màrtir, fan que Víctor se senti santificat i ple 

d’un amor altament moral pels altíssims atributs d’heroïna tràgica maternal que 

posseeix Claudina amb la seva pietat i sacrifici. Malauradament, Júlia la tercera integrat 

d’aquest triangle amorós, els caça quan Víctor i declara i decideix entregar-li el seu 

amor espiritual a la seva cunyada. Això fa que Júlia engeloseixi i contraataqui de la 

única forma que sap, usant els seus atributs de dona sensual: Víctor no pot resistir-se i 

Claudina no suporta la humiliació carnal, intenta suïcidar-se sense èxit però obté la 

promesa de Merceneta i el disgust definitiu del seu cunyat que no fruirà més de la seva 

santedat. Al cap de nou mesos, Claudina per fi obté una merescuda victòria: canalitza la 

seva venjança irònica a través del seu nebot, el fill de Víctor. Amb ell es resigna i satisfà 

la seva la fantasia de ser mare, perquè la maternitat, al cap i a la fi, és el gran triomf de 

l’àngel de la llar segons Prudenci Bertrana. 

 



	 51 

7. Conclusions 

	
A aquestes alçades, el dualisme ontològic amb el que Prudenci Bertrana construeix 

els seus personatges femenins sembla quelcom innegable: l’escriptor català desplega la 

seva concepció hegemònica de la identitat femenina en dos models antagònics de dona 

tot i basant-se en els tòpics masclistes de l’imaginari heteropatriarcal de la seva època. 

El compromís regenerador del Modernisme amb la seva societat advocava pel 

desvetllament de les consciències dels individus que la formen, però, sembla que en 

aquesta promesa de canvi social i polític no queden contemplades les dones de la 

mateixa manera que els homes. La transformació i modernització de la societat en 

aquest sentit no és possible si no es valora a la dona com a subjecte de ple dret i 

capacitat, però com hem vist en l’obra de Bertrana, la dona segueix essent l’objectiu 

d’un paternalisme injust i misogin que li impedeix desenvolupar-se lliurement.  

Malgrat el compromís de l’autor gironí com a intel·lectual modernista que vol 

renovar culturalment la seva societat, Bertrana acaba caient en el moralisme maniqueu, 

en la lluita del Bé contra el Mal interpretat per uns prototips femenins exageradament 

estereotipats. Aquesta divisió arbitrària li fa un flac favor a la dona que intenta 

emancipar-se de les convencions socials i de l’immobilisme despòtic del seu destí (com 

Claudina) per establir la seva pròpia consciència femenina, individual, independent, 

però la polarització a la que ens indueix Bertrana fa que haguem de divergir 

forçosament entre l’àngel de la llar i la femme fatale: mentre la primera adopta el rol de 

mare i cuidadora que desenvolupa les tasques domèstiques dintre del mon privat femení 

i està intrínsecament lligada a la puresa virginal i a la imatge de la Mare de Déu, la 

segona dona està desvirtuada per l’imaginari masculí i queda relegada a una classe 

espiritual inferior per la seva concupiscència immoral i el seu caràcter terrenal que la 

inhabiliten o fan que es vegi inútil per a altres rols femenins com el de ser mare. 

D’aquesta forma, a través de la contraposició d’aquests dos models de dona tallats per 

l’eix d’un moralisme masculí categòric, Bertrana fixa les identitats femenines de la dona 

catalana dintre de la societat com si les seves característiques tant físiques com 

psicològiques fossin realment inamovibles i dictaminessin els seus rols.  

Certament, la contextualització d’algunes personatges, pot semblar encertada en 

determinats moments, perquè si ens fixem bé, les dones de classe acomodada (Cèlia i 

Blanca) no pateixen destins especialment tràgics com els que sí que viuen les dones 

treballadores de classe baixa (Violeta i Margarideta): però, això no té perquè significar 
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una condemna eterna per aquestes dones com vol fer-nos pensar Bertrana. Això té la 

seva pròpia raó de ser: per una banda, l’autor vol castigar amb la sàtira cruel aquestes 

dones burgeses, verges desdenyoses i altres dones impúdiques que no tenen grans 

preocupacions més enllà de fruir la seva corporalitat (com fan especialment amb Cèlia i 

Fineta, les dues dones més conscients de si mateixes i de la seva forma de vida), i per  

l’altra, vol elevar la categoria de les seves heroïnes tràgiques comparant-les amb la 

inferioritat espiritual de les primeres. Així doncs, Violeta, Claudina i Lena idealitzades 

moralment pel vel del romanticisme bertranià, perquè alhora es configuren com la 

imatge literària de la dona modernista idíl·lica que té la fortalesa espiritual suficient per 

suportar les fatals inclemències del seu destí. 

Podem dir, llavors, que els rols i prototips esquemàtics dels personatges femenins de 

la primera obra de Bertrana son limitadors i sinòptics, no admeten matisos i atorguen un 

destí ineludible tant per les verges púdiques com per les femmes fatales, de manera que 

sembla que ambdues modalitats de dones estan, en realitat, destinades a la infelicitat 

també, però, per les seves relacions amb els homes. Ells, els iguals, son catalogats de 

víctimes siguin quines siguin les circumstàncies, com si l’essència femenina fos alhora, 

la catalitzadora de la desgràcia, l’element circumstancial definitiu que determina la 

felicitat o les penúries del protagonista de la història. No podem saber quin dels dos rols 

que polaritza Bertrana és, en realitat, pitjor que l’altre des l’òptica contemporània, la 

flor virginal de gran altitud moral que ha de patir la duresa del desamor etern, o la 

meretriu del mal que tot i gaudir amb llibertat del seu cos està condemnada als 

prejudicis de l’ordre heteropatriarcal, la solitud i/o l’infern. Què és preferible, flor 

virginal o meretriu del mal? La controvèrsia està servida.  
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