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a figura de Bertra-
na s’acreix a me-

sura que el llegeixes,
que et deixes endur
per la seva prosa sal-
vatge i el seu ritme

mesurat, per la potència d’unes histò-
ries que van més enllà del retrat que
fins ara n’hem tingut i que, empeltades
de dolor i tremendisme, també se’ns
presenten amb un humor sarcàstic i
també finíssim. Com va dir Xavier Pla
en l’acte de presentació del monu-
mental recull que ha editat Edicions de
la Ela Geminada, aquest volum “can-
viarà la percepció que tenim de Pru-
denci Bertrana”. Molts d’aquests relats
memorables i, per descomptat, tot el
que succeirà al llarg de l’any de la com-
memoració del seu 150è aniversari, so-
ta la direcció d’Oriol Ponsatí-Murlà,
que n’és el comissari i que, des del
2013, du a terme la magnífica labor de
tornar Bertrana a les prestatgeries, de
recuperar-lo com un dels escriptors
més importants del segle XX.

Un dels trets que haurem d’analit-
zar amb més rigor és el de la confron-

tació de Bertrana amb el noucentisme.
La construcció d’un personatge –“la
postura d’autor”, com bé recalca Pla–
que es defineix a ell mateix com a
“bàrbar” en contraposició a l’ideal de
civilitat que l’acabarà arraconant.
Aquest “rus que escriu en català”, la re-
ivindicació d’unes arrels primitives,
aquesta seva “bandera de l’escriptor
agrest”, segurament ens van amagar la
solidesa d’un narrador de primer nivell.
“Ens hauríem de començar a carregar
la separació entre modernisme i nou-
centisme”, ha dit Mita Casacuberta.
Bertrana funciona, en aquest sentit,
com una baula perduda que identifi-
quem amb la sordidesa del Josafat pe-
rò del qual se’ns escapa la percepció
d’una fèrria voluntat de creador, per
damunt de les vicissituds i desgràcies
que va haver de viure. “Cal llegir-lo”, diu
Ponsatí, “perquè fonamentalment en-
cara no ho hem fet”. Ara és un moment
excel·lent, i també ho és per reivindicar
la seva filla Aurora (125è aniversari),
una veu indòmita, un personatge únic
en l’escenari de la nostra cultura. Els
Bertrana truquen amb força a la porta
del coneixement i el reconeixement.
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Keep calm
Josep M. Fonalleras

Truquen els
Bertrana

Ara és un moment excel·lent
per llegir Prudenci Bertrana,
i també ho és per reivindicar
la seva filla Aurora

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

ha mort a Perpinyà Pere Ver-
daguer, un dels grans actius
intel·lectuals i literaris de la

catalanitat a la Catalunya Nord. Va
fundar la Universitat Catalana d’Estiu
de Prada. La rebel·lió del Maig del 68 a
París es va estendre a “províncies” i la
Universitat de Prada va ser una bran-
ca d’aquella rebel·lió. Un poble mig
fronterer de França acollia professors,
intel·lectuals i estudiants de tots els
Països Catalans. Vaig assistir amb
gran profit a les tres primeres edi-
cions. He dit “França” perquè Prada
era França, com Barcelona o Mataró,
d’on jo venia, era Espanya. El passa-
port era imprescindible. La policia
me’n va privar un cop, i per arribar a
Prada em vaig camuflar d’estudiós del
romànic. Pujant el coll d’Ares amb cot-
xe, una parella de la Guàrdia Civil que
anava a peu em va aturar. Em van sol-
licitar de dur-los fins al punt fronte-
rer, on anaven. Em van preguntar on
em dirigia. Els vaig dir que m’interes-
sava una capella romànica de l’altre
cantó i que confiava que a la frontera
m’estenguessin un document provisio-
nal per poder-hi arribar. Els guàrdies

S’

van callar. Quan ja vèiem les instal·la-
cions frontereres, un em va dir: “No sé
si aquí li faran el document que vol.”
Un cop descarregats vaig haver de tor-
nar a Camprodon, on el paper em va
ser fet. Vaig tornar després per la Jon-
quera, i se’m volien quedar perquè re-
presentava que ho havia de fer pel ma-
teix lloc per on havia entrat. Això era
Espanya i allò era França. Després, un
cop a la universitat, allò eren els Pa-
ïsos Catalans. Professors que a la Uni-
versitat de Barcelona s’expressaven
amb prudència i sempre en castellà, a
Prada es deixaven anar i ho feien en
català. Hi havia gent d’altres punts i

de moltes disciplines: el músic, llavors
conceptual, Carles Santos de Vinaròs,
el pintor Garcia-Sevilla, els directors
teatrals Iago Pericot i Frederic Roda,
lingüistes de les Balears, València i
Perpinyà... Amb Ricard Salvat vam vi-
sitar Ambrosi Carrion a la seva casa
d’exiliat de Cornellà de Conflent un
mes exacte abans que morís. El grup
de teatre Adrià Gual que Salvat dirigia
li va recitar La pell de brau de dalt a
baix. Incursions a Cuixà i Elna guiats
per Francesc Vicens i, a la sagristia de
Cornellà, el “descobriment” d’un ar-
mari romànic en ple ús que ni Marcel
Durliat, l’historiador del Roussillon
Roman, tenia registrat. Però era Fran-
ça: pel que es deia a la Universitat de
Prada, pel que deien els diaris, pels pa-
tés i formatges, pels plàtans conser-
vats de les carreteres, per l’aire, lite-
ralment, que es respirava.

Vaig veure i sentir Pere Verdaguer
només un cop. La cara de tons olivacis
em va fer pensar en orígens gironins.
Era de Banyoles i s’havia desplaçat a
Perpinyà el 1939. La visió fugaç d’un
home que ens va oferir moments tan
positius quan érem tan espanyols.

“Fundador de la
Universitat d’Estiu
que ens va donar
tants bons moments

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Pere Verdaguer a Prada


