
“Un novel·lista honrat ha d’anar pel món 

en companyia dels seus personatges: ha 

de dur-los a passejar pel camp, al cafè, al 

teatre, a les visites de compliment i a 

missa i tot. Àdhuc cal sentar-los a la seva  
taula al costat dels fills i de l’esposa. Qui  
els dediqui només hores escadusseres 

farà un tort a la literatura i a la humanitat.” 

 
Bertrana, P: L’orgue del diputat dins Tots 

els contes. Ed. de la ela geminada. 

Girona, 2016 

 
 
 
“He tornat sana, estàlvia i satisfeta del 
meu viatge. Però els meus amics i  
llegidors romandran astorats i 
esmaperduts quan els digui que les 
poques molèsties i contrarietats que m’han 
embarassat en terra de moros no eren 
filles ni de la temperatura, ni de les 
bèsties, ni de mals físics, ni d’homes 
africans, sinó dels europeus d’Àfrica.” 

 
Bertrana, A: El Marroc sensual i fanàtic. 
Ed. Columna de viatge. Barcelona, 2000 
 
 
 

 
Premi Prudenci Bertrana de novel·la 

 
A partir del 1968, per subscripció popular, 

s’organitza a Girona el lliurament del Premi 

Prudenci Bertrana de novel·la, que s’ha 

convertit en un dels més prestigiosos del 

gènere. Han estat guardonats amb aquest 

premi escriptors com Monzó, Pedrolo, 

Marçal, Gabancho, Cabré o Riera. 

 
 
Per saber-ne més: 

 
Bertrana ILC 

 
Prudenci Bertrana AELC 

 
Aurora Bertrana AELC 

 
@AnyBertrana   
@pbertrana   
@abertrana  

 
 Any Bertrana 

 
 
Grup de treball Any Bertrana 
Rosa Monforte, Glòria Roig i Marta Serra 
CNL Ca n’Ametller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edició de 1906  
 
“Vaig entrar de ple en el fons tenebrós de 

mi mateix.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edició de 1930 

 
“No em condemneu, sense llegir-me.” 

 
"El primer que s'ha de fer amb la vida és 

viure-la i després, si de cas, escriure-la."  

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/patrimoni-literari/homenatges-i-commemoracions/any-bertrana
http://www.escriptors.cat/autors/bertranap/pagina.php?id_sec=2204
http://www.escriptors.cat/autors/bertranaa/pagina.php?id_sec=1849
https://twitter.com/AnyBertrana
https://twitter.com/pbertrana
https://twitter.com/abertrana
https://www.facebook.com/anybertrana/?fref=ts


 
Any Bertrana 

 
El 2017 ha estat declarat per la Generalitat de 

Catalunya Any Bertrana amb motiu dels 150 

anys del naixement de Prudenci Bertrana i dels 

125 anys de la seva filla, Aurora Bertrana. 

 
Prudenci Bertrana 

 
(Tordera, 1867 - Barcelona, 1941). 

 
Estudia el batxillerat a Girona i enginyeria  
industrial a Barcelona, on s'instal·la 

definitivament el 1911. Fa de periodista i de 

professor de pintura i dirigeix L'Esquella de la 

Torratxa i La Campana de Gràcia. També  
col·labora a El Poble Català, La Publicitat, 

Revista de Catalunya i La Veu de Catalunya. 

 

 
Tot i que coincideix amb el moviment literari del 

Modernisme i que alguna de les seves obres 

s’hi adscriu, es desmarca de les modes del 

moment.  
El 1890 es casa amb Neus Salazar, amb qui té 

quatre fills. 

 
Participa en la renovació de la vida cultural 

gironina, de la qual esdevé un personatge 

central, especialment en l'organització dels 

Jocs Florals, guardó que, entre d’altres, guanya 

en més d’una ocasió. 

 
Principals obres 

 
Comença a publicar els primers contes el 1903, 

però la seva novel·la més coneguda és Josafat 

(1906) que no ha deixat de reeditar-se d’ençà 

de la seva primera publicació i que s’ha traduït 

a l’alemany, a l’italià, a l’occità, al castellà, al 

francès i a l’anglès. 

 
Els contes giren al voltant de tres eixos 

principals: el paisatge, els camperols i els 

animals. En les novel·les reflecteix una 

observació minuciosa i detallada del món i 

parteix de l’experiència de la pròpia vida, 

especialment la trilogia Entre la terra i els 

núvols formada per L’hereu (1931), El 

vagabund (1933) i L’impenitent (1948) en què 

plasma la tragèdia personal de la mort de tres 

dels seus fills. 

 
Proses bàrbares (1911),.la novel·la Jo! 

Memòries d’un metge filòsof (1978) o el recull 

de narrativa Els herois (1920) són altres títols. 

També conreà el gènere del teatre. 

Aurora Bertrana 

 
(Girona 1892- Berga 1974) 

 

S’inclina per la literatura, però la seva família 
l’orienta cap els estudis musicals.. Estudia 
música a Barcelona i l'any 1923 marxa a 
Ginebra per continuar els estudis. Viu de la 
música i crea la primera jazz band formada 
només per dones. El 1925 es casa amb Denys 
Choffat i se’n va a viure a Tahití. Fruit d’aquest 
viatge escriu el seu primer llibre: Paradisos 
oceànics (1930), obra que recull l’exotisme de 
la cultura maorí i que provoca un cert escàndol 
en la societat de l’època. Altres llibres 
d’aquesta època són Peikea, princesa caníbal i 
altres contes oceànics (1934) i L’illa perduda 
(1935). 

 
Col·labora en les revistes D’Ací i d’Allà, La 
Publicitat, La Veu d Catalunya o Companya. 

 
A la tornada a Catalunya el 1930 inicia una 
etapa d’activitat política i de lluita pels drets de 
les dones; es presenta com a candidata al 
Congrés de la República per Barcelona, però 
no aconsegueix escó. 

 
D’esperit aventurer i viatgera incansable el 
1935 se’n va al Marroc per conèixer la cultura 
del Magreb i la situació de la dona. Les seves 
impressions quedaran recollides en el llibre El 
Marroc sensual i fanàtic (1936). 

 
En esclatar la Guerra Civil, torna a Barcelona i 
es posiciona al costat de la República fins que 
el 1938 s’exilia a Suïssa. Torna a Barcelona a 
finals dels anys 40 i escriu novel·les sobre els 
efectes provocats per la Segona Guerra 
Mundial.com com Camins de somni (1955), 
Tres presoners (1957) i Entre dos silencis 
(1958). Una altra obra important són les seves 
memòries publicades en dos volums: Memòries 
fins a 1935 (1973) i Memòries del 1935 fins al 
retorn a Catalunya (1975). 

 
Bertrana va ser una dona culta, independent,  
aventurera, que qüestionava els 
convencionalismes de la seva època i que va 
viure més enllà dels paràmetres socialment 
establerts. 


