
Resum:

Aquest article ressegueix, en primer lloc, els moments en què tots dos autors van coincidir, quan Joan Maragall era ja una figura 
reconeguda i Prudenci Bertrana tot just començava a desenvolupar la seva carrera literària. El poeta va contribuir en la carrera 
de l’escriptor bosquetà animant-lo a escriure una obra clau en la seva trajectòria: Proses bàrbares. En aquesta obra, s’hi paladeja 
l’amor a la natura que Maragall i Bertrana compartien. Així doncs, en segon lloc, es valoren els respectius apropaments a la 
natura, per la qual sentien devoció. Com que eren contemplatius de la natura i també de la seva societat, en tercer i últim lloc, 
l’article se centra en les seves respectives formes d’exercir de periodistes i cronistes del seu temps, i, alhora, es ressalten dos 
moments en què les veus periodístiques de Maragall i Bertrana aspiraven a remoure consciències: la Setmana Tràgica de 1909 
per a Maragall i l’epidèmia del tifus de 1914 per a Bertrana. 
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Abstract:

This article records, firstly, the moments when Joan Maragall and Prudenci Bertrana met, when the poet was already a leading 
figure and the writer was just beginning to develop his literary career. Maragall contributed to the career of Bertrana by encour-
aging him to write an outstanding work in his career path: Proses bàrbares. Such work emphasises the love to nature that both 
Maragall and Bertrana shared. Therefore, secondly, their respective approaches to nature  —to which both felt devotion— are 
appreciated. Thirdly and finally, seeing that they were not only contemplatives of nature but also of its society, the article focuses 
on their respective ways of working as journalists and chroniclers of their time, and it also highlights two moments when their jour-
nalistic voices aspired to awake awareness: the Tragic Week of 1909 for Maragall and the typhus epidemic of 1914 for Bertrana.
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«No els deia res de nou, però els deia quelcom etern».

Prudenci Bertrana (El vagabund 277)

1. La petjada de Joan Maragall en Prudenci Bertrana

Quan Joan Maragall era ja una figura reconeguda i respectada dins del món cultural català i Prudenci 
Bertrana començava a despuntar com a escriptor, tots dos van coincidir, l’any 1905, a la Festa de la 
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Bellesa de Palafrugell.1 El primer com a membre del jurat del concurs i el segon participant-hi amb 
Josafat, que va quedar finalista per motius extraliteraris, com sabem a través dels estudis de Granell i 
Casacuberta «Maragall i la construcció». El 5 de maig de 1906 van tornar-se a trobar, aquesta vegada a 
la Festa de la Bellesa de Figueres, on Maragall presidia el jurat literari i Bertrana va guanyar el premi de 
prosa amb «Margarideta». El mateix any i un cop publicat Josafat, l’autor devia donar-ne un exemplar 
a Maragall, dedicat o acompanyat d’una carta, perquè el Poeta, que començava a seguir els passos 
del novel·lista, li va fer arribar una targeta postal el 18 de juny de 1906  –des de Blanes– agraint-li que 
li hagués enviat l’obra a casa «amb tant bones paraules» i afegint-hi que el llibre, «fortíssim», «ja pot 
anar pel mon», atès que creia que Josafat mostrava la maduresa literària de Bertrana (Granell 258).

 
En efecte, Bertrana, com el seu Josafat, començava a anar pel món de les lletres catalanes amb pas 
ferm i, l’any següent, va participar en un altre concurs. En aquesta ocasió, l’organitzava El Poble Català 
i va presentar-hi l’original de la novel·la Nàufrags, que va guanyar.2 El Poeta, que formava part del jurat, 
se’n va alegrar, tal com va fer saber a Carles Rahola en una carta del 4 de maig de 1907, on també li 
comentava el segon número de Lletres, una revista creada pel grup d’intel·lectuals gironins modernis-
tes, entre els quals hi havia Rahola i que, a tall de curiositat, contenia uns fragments de La Vita Nuova 
de Dante Alighieri traduïts per Maragall en el primer número.3 En el segon número de Lletres, doncs, 
Rahola hi havia publicat un article sobre la qualitat literària de Bertrana i l’amistat que els unia, i també 
hi apareixia un fragment de Nàufrags. Maragall, en la carta esmentada, va escriure-li: 

 

És una revista molt sèria. La certera sobrietat del judici de vostè sobre Bertrana (que tant em complagué que 

resultés justament premiat per nosaltres), el fragment de la seva novel·la, la fortalesa del quadro d’en Puig i 

Ferrater, la intensa ternura de lo d’en Montsalvatge, en fi, tot el contingut, és envejable per moltes publicacions 

de la mateixa mena que tenen més circulació. (OC I 1077)

Val a dir que, si bé la relació personal entre Maragall i Bertrana no va ser una d’aquelles unions íntimes 
i fecundes, sí que fou suficientment important perquè deixés petjada en l’escriptor de Proses bàrbares, 
que, com és sabut, les va redactar encoratjat pel primer. Aquest recull de narracions salvatges que 
deixava palès l’amor de Bertrana per la naturalesa –motiu d’inspiració contínua ja que era la realitat que 
el feia feliç– es va convertir en una de les obres culminants de la seva carrera literària. 

1  En aquests jocs, Maragall va llegir-hi el discurs presidencial. Segurament, Bertrana va restar molt atent al parlament 
del Poeta, que versava sobre l’amor i la bellesa de la dona com a font de creació, relacionant-la amb la bellesa del món i de la 
natura. Reflexions com la següent, devien inspirar-lo per a futures creacions: «La bellesa del prat al peu de la forma augusta de 
la muntanya, que al cim brillen les neus al sol, i els boscos alts hi verdegen, i la font canta amagada entre l’herba florida, tornant-
se-us art i amor, us ha donat un instant de vida eterna» (OC I 802).
2  Tal com explica Oriol Ponsatí-Murlà, Nàufrags és l’obra que dona visibilitat a Bertrana dins del panorama literari català 
ja que es publica just després de fer-se públic el veredicte del jurat; en canvi, Josafat passa relativament desapercebuda fins a la 
seva reedició, l’any 1912. Tot i així, també posa en relleu les característiques que agermanen Josafat i Nàufrags.
3  De fet, Maragall devia conèixer bé el cercle gironí i, entre ells, Bertrana, ja que en una carta a Rahola datada del 2 de 
desembre de 1905 (OC I 1072) li demana que el saludi de part seva.
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El 28 de desembre de 1908 es va publicar íntegrament, a les planes d’El Poble Català, la conferència 
que Bertrana havia llegit a l’Associació Nacionalista Catalana de Barcelona el 7 de desembre, titulada 
«De les belleses de la Natura i el meu goig». Uns dies després, Bertrana rebia una carta d’un poeta, 
«un exquisit poeta, un profètic poeta, del millor poeta, del gran Maragall» (Bertrana, Tots els contes 
105-106).
 
 
Ben conegut és el prec, el «més, més!», que Joan Maragall va llançar-li en aquella lletra, on també 
li agraïa les descripcions d’una natura tan viva, autèntica i palpable, i li demanava que escrivís unes 
escenes de caçador que poguessin particularitzar les reflexions en termes generals que havia exposat 
a la conferència. I Bertrana així ho va fer: després de redactar al «venerat mestre» una epístola plena 
de lloances on ell, «humil servidor i amic», li regraciava les seves bones paraules i l’empenta rebuda 
(carta a Joan Maragall [1909]), va decidir-se a emprendre l’obra que feia temps que tenia al cap, i, el 
1911, en va aparèixer el fruit: Proses bàrbares.

 
Bertrana, que havia dedicat un exemplar al Poeta, desitjava fervorosament que aquest llegís i valorés 
la seva obra, però això no va ser possible perquè el destinatari va morir uns dies després de la 
publicació del recull tal com ens assenyala en una anotació, feta posteriorment, a la primera lletra 
esmentada (carta a Prudenci Bertrana [1909]). Per a l’escriptor bosquetà, però, el gest de Maragall 
animant-lo a escriure Proses bàrbares va ser tan important que va esmentar-lo en el «Breu pròleg 
de l’autor amb unes paraules que no són de l’autor» que obre el recull –paraules que corresponen, 
evidentment, al seu mentor. A més, una reproducció de la carta manuscrita de Maragall acompanyava 
la segona i última edició de l’obra publicada en vida de Bertrana, la de 1929, i, en la segona part de la 
trilogia pseudoautobiogràfica Entre la terra i els núvols, va novel·lar l’episodi: 

 

 

La seva conferència fou publicada íntegra per un important diari catalanista. Pocs dies després, rebia una 

carta d’un home, eminent prestigi de les lletres catalanes, poeta i periodista, conseller i guia de gairebé tota la 

joventut literària d’aquella època. El felicitava espontàniament pel tast de natura natural que, des de la tribuna 

de l’ANC, havia ofert als ciutadans [...] Oh, quin gran descobriment acabava de fer! Mai no hauria dit que les 

seves impressions de contemplatiu poguessin interessar talment. Tenia molt per dir, llavors! Posseïa un filó 

aurífer inesgotable [...] Oh, amb quins esclats de goig més viu s’adonava de no haver malmès ni una hora, ni 

un minut, fent d’hereu, caçant pels boscos i pescant per la riera i extasiant-se amb melangia d’enamorat sota 

les frondes de Sant Martí de les Serres! (Bertrana, El vagabund 279). 

Quina oportunitat millor, doncs, que deixar constància de les paraules que va dedicar-li Joan Maragall, 
admirat per tants, per avalar la seva obra?
 
 
D’aquesta manera, Bertrana, després de la conferència a l’ANC, conhortat per Maragall en «hores 
grises» i amb «l’ànima envanida», sentia que havia trobat la veu literària que definia la seva tendència 
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narrativa basada en l’autenticitat, en l’amor a la natura i els éssers que l’habiten –amor fruit d’una 
contemplació llarga–, en el llenguatge pagesívol, viu i desproveït d’artifici que coneixia de primera 
mà, en la capacitat d’evocar i convertir en matèria literària les seves vivències i impressions, i en la 
capacitat d’observació motivada també pel fet de ser pintor. I, amb la bona acollida, rebia «la confirmació 
col·lectiva de la necessitat del seu art» (Marfany, Aspectes 243).

2. Dues visions i un mateix amor per la naturalesa

Domènec Guansé va descriure Prudenci Bertrana com el més maragallià dels escriptors rurals del 
panorama de tombant de segle, «pel sentiment de la natura que batega en els seus llibres, per 
l’èxtasi amb què la contempla, pel fervor amb què tracta de copsar-la» (43). I és cert que, des de dues 
perspectives diferents  –Maragall des de la d’un ciutadà que estiueja o va d’excursió al camp, al mar 
o a la muntanya, i, l’altre, des de la perspectiva d’algú que viu la naturalesa i hi viu intensament–, les 
dues figures ens han deixat textos on hi ha impregnades l’estimació, l’emoció i l’exaltació que la natura 
els suscitava. 
 
 
El 6 de març de 1921 es va estrenar Nausica per l’Escola Catalana d’Art Dramàtic (amb el dramaturg 
Adrià Gual), al teatre barceloní Eldorado. En la crítica que Bertrana va publicar a La Publicidad, s’hi pot 
veure, de nou, la devoció que sentia per Maragall i la ferma convicció que la representació teatral no 
havia estat a l’alçada de l’obra del poeta: «Hi han homes tan sants que no es trobaria al món un sacerdot 
mereixedor de trafiquejar amb les seves relíquies, per reverent i consagrat que sigui» («Nausica a 
Eldorado»). Bertrana continua reflexionant sobre l’artificialitat decorativa i altres aspectes que li havien 
desagradat de la representació, i afegeix: «Nausica és una obra ingènua i lleal, escrita potser entre 
visions de naturalesa d’aquelles que l’eximi contemplatiu solia evocar [...]. És en plena blavor de cel i 
mar i entre vibracions de platja solellada on tenen sentit les senzilles paraules de Nausica». I això és 
el que compartien els dos autors: l’autenticitat, la senzillesa de la paraula i la contemplació i evocació 
de la natura.
 
 
Bertrana, a El vagabund (277), relata que els oients de la conferència de l’ANC es trobaven completament 
encisats pel seu parlament sobre l’amor a la natura, talment com si d’un culte es tractés i ell en fos el 
sacerdot, un sacerdot extremadament pur. Qui parlava sentia que no els deia res de nou perquè tots els 
espectadors devien haver tingut alguna experiència en plena naturalesa, però intuïa també que ningú 
no l’havia experimentada com ho havia fet ell; ningú no havia restat tan extasiat davant les meravelles 
que aquesta oferia; ningú no els podia parlar com els estava parlant ell i, per tant, el que els deia, fidel 
a la idea divinal, esdevenia etern. Aquesta imatge de l’artista com a sacerdot havia nascut amb el 
Modernisme i perseverava en la idea de la literatura com a bàlsam, com a conhort (Marfany, Aspectes 
243). Bertrana s’hi va adscriure: de la mateixa manera que la natura havia estat un consol per a ell, la 
seva literatura ho seria per a les ànimes confinades en les ciutats. I així ho va fer saber als assistents: 
«Si alguna volta us manca una alenada salvatge que us redimeixi de la vostra civilitat, crideu-me [...]; jo 
vindré de nou a conversar de les flaires del bosc, dels cels emplujats de visions grises, d’aventures de 
caçador. La meva ànima posa el seu goig a la disposició de la vostra» (Tots els contes 128).
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A tall d’incís, però, cal anotar que la noció metafísica és molt primària en les obres de Bertrana (Guansé 
43). Percebia els misteris de la natura i podia afirmar que els seus «herois», els rústecs, caçadors o 
camperols, eren uns místics, que les seves ànimes es compenetraven amb l’ànima del món, estimant-se 
i comprenent-se; però no anava més enllà. Tant Maragall com ell eren contemplatius irremeiables, eren 
paisatgistes que van narrar i poetitzar  –i també pintar, en el cas del segon– les visions, les impressions, 
de tot allò que observaven i els corprenia. Ara bé, mentre Bertrana fruïa admirant la natura d’una 
manera molt més sensitiva que espiritual i sentia que tenia la missió de reconfortar i emocionar amb les 
seves experiències viscudes trescant serres, per a Maragall sí que la natura tenia una transcendència 
metafísica considerable; la seva era una contemplació activa ja que establia una mena de connexió 
entre la bellesa implícita en l’existència terrenal i la consciència del poeta, com es veu reflectit en el 
dístic «tot semblava un món en flor / i l’ànima n’era jo» del cèlebre poema «Les muntanyes» (Enllà). 
Com va comentar Pere Maragall (8), aquesta fusió del poeta i la natura, convertint-se en una part 
més d’ella, portava implícita la voluntat transcendent de participar en la transformació progressiva de 
l’univers concebut.

Tornem a la idea de literatura balsàmica. Bertrana va oferir Proses bàrbares a la ciutat amb aquesta 
perspectiva, manifestant que era un llibre «pels adolits, pels presoners i pels convalescents. D’aquests 
desgraciats n’hi ha més dels que realment ho són, a les urbs populoses» (Tots els contes 106). També 
en El vagabund, evidentment, novel·la i deixa clara la missió de la seva obra i, en una autoreflexió del 
seu alter ego Innocenci Aspriu, afirma: «de llur essència [...], en faria un elixir saborós, dolç com la mel, 
per a consolar els tristos, els enyoradissos i els invàlids, esclaus de la ciutat» (280).

El dilema ruralisme/civilitat que s’endevina rere aquestes últimes frases és una constant en la seva 
obra. Maragall, en la carta que va adreçar-li, hi apuntava: «es declama molt contra el rusticisme i 
jo crec que encara s’ha de començar perquè en realitat encara no sabem lo que és. Vostè ens n’ha 
portat, ara, una bravada del de debò» (carta a Prudenci Bertrana 129). En conseqüència, Bertrana, 
tal com remarca Marfany, de seguida es va considerar com a paladí del ruralisme (Aspectes 235). La 
conferència «De les belleses de la Natura i el meu goig» és realment significativa en aquest sentit; en 
un moment determinat, hi diu: «Jo no me’n fio massa, dels civilitzats, quan ponderen llur amor a la 
Natura. Els veig sovint artificiosos, poc compenetrats amb ella; conec que no la coneixen» (Tots els 
contes 114). I tanmateix, sí que coneixia bé la natura, se n’havia enamorat a poc a poc, n’havia patit 
els rigors i les dureses i, com que l’havia viscuda així, profundament, se li havia fet imprescindible. 
Això és el que volia transmetre al seu públic, aquesta era l’essència del seu ruralisme. El «rusticisme» 
de debò era el que representaven els seus herois i ell mateix, el que els apropava als orígens, el que 
feia que l’autor es qüestionés «si és que en mi hi ha un estrany atavisme, si ressuscita en mi l’home 
de les cavernes» (119). El veritable amor per la natura era el que els feia experimentar: la joia de viure 
i d’assaborir la llibertat i la bellesa de tots els indrets i de totes les estacions. L’amor vertader no era 
pas el dels ciutadans que anaven al camp a estiuejar; el dels poetes dolents que se servien de tres o 
quatre plantes per expressar uns sentiments amb els quals poguessin identificar-se els seus lectors; ni 
tampoc era l’amor dels poetes de la Renaixença que, tal com també creia Maragall, havien fomentat 
una naturalesa impostada i plena de clixés literaris; ni el dels excursionistes que, segons Bertrana, 
anaven a lluir sabates i a fer cims, sense prestar atenció a la pujada i sentint-se desolats si, en arribar 
a dalt, la boira els impedia apreciar-ne les vistes. 
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Però, és clar, aquestes afirmacions del discurs bertranià no feien referència al Maragall excursionista 
i ciutadà barceloní, sinó al poeta de la paraula viva, el de l’autenticitat, el que veia bellesa arreu, 
contemplant les meravelles del món mig tancant els ulls, tal com observava Francesc Pujols  –i com 
Josep Pla rememora: «és veu llavors un món com a través d’un esquerdís, una cosa irisada, il·luminada 
amb una llum de cera, poètica, irreal» (224-225). En una línia rousseauniana, en què l’home bo és el que 
està més en contacte amb la naturalesa, amb allò vertader, Maragall sostenia que el poble era el que 
es feia «en la senzillesa de la vida» i que calia aprendre «dels pastors i dels mariners» (Elogi 36). Per 
tant, tot i que els respectius apropaments fossin diferents, el cas és que la devoció i la fascinació per la 
natura era un punt comú entre els dos autors, i van saber-la col·locar en un primer pla en bona part de 
les seves obres i pensaments. 
 
 
Ara bé, el  fet de recuperar l’home salvatge, creure que allò autèntic ve del poble i de la ruralitat, i que 
l’art ha d’arribar al poble i aquest se l’ha de fer seu, va propiciar una davallada de la poesia de Maragall i 
de la narrativa de caire rural com la de Bertrana, a principis del segle XX. Havia arribat el moment en què 
els noucentistes baixaven de les torres d’ivori per intervenir en les qüestions socials, polítiques i culturals 
del país  –sense barrejar-se amb el poble–, en què promovien el «Catalunya ideal – Catalunya ciutat» i 
en què pretenien consolidar un nou model cultural institucional que relacionés els modernistes amb els 
homes del passat, mentre que ells es col·locaven com a promotors de la modernització de la societat 
catalana i s’unien a les classes polítiques que dirigien el país.

Bertrana identificava els intel·lectuals amb els noucentistes i, de retruc, amb Barcelona i aquest concepte 
de Catalunya-ciutat; amb l’aire artificiós i fingit de les seves obres, i la superioritat moral que sentia 
que desprenien aquests civilistes hiperintel·lectualistes. Per això, l’artista, que s’oposava totalment 
al que defensaven els noucentistes, es definia a si mateix, amb actitud desafiadora, com a inculte, 
incivil i antiintel·lectual: «Jo soc incivil, tan incivil que ni el gran Xènius, per més glossador que sigui, no 
podria fer-me posar una armilla quan la calor m’ofega» (Tots els contes 111). No obstant això i tal com 
remarca Xavier Pla (22), «qualsevol forma d’antiintel·lectualisme, i el de Bertrana n’era un, és una mera 
construcció intel·lectual». 

Tot i haver viscut gairebé trenta anys a Barcelona i haver publicat en les capçaleres principals de l’època, 
tot i haver gaudit d’un cert prestigi social per la seva producció literària i haver guanyat diversos premis, 
Bertrana no deixava de manifestar el seu rebuig a la intel·lectualitat i a la civilitat dels noucentistes de 
la capital, com tampoc no deixava d’evidenciar que sentia que no encaixava en el món cultural de la 
Ciutat Comtal de la primera meitat de segle i que no rebia el reconeixement que creia que mereixia; 
mentrestant, es qualificava de «bàrbar» tot reafirmant-se. Per la seva banda, Maragall, en el mateix 
període, s’havia convertit ja en una figura influent arreu del país. Considerat el primer intel·lectual català, 
gaudia d’un «respecte tributat a una veu pública que es va caracteritzar per la intel·ligència i honestedat 
moral relligada al compromís ferm i constant amb la seva veritat i alhora amb la seva comunitat» (Amat 
9). De fet, és el propi Maragall qui s’adona que s’ha convertit en una personalitat destacada i en deixa 
constància: 
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Axís me trobo a cinquant’anys jo, [...] de petit esperit y petit travall, considerat com un dels grans enteniments 

de mon [temps ratllat] lloch y temps; jo, que ab prou feynes me sabria guanyar la vida per mi sol, respectat per 

home de posició social independent y desembrassada; jo, que’m sento tantes xacres i febleses morals, estimat 

com un home pur y fort. («Notes autobiogràfiques de 1910» 192)

Malgrat això, i malgrat que se li havia ofert formar part de les llistes electorals de la Lliga Regionalista o 
dirigir La Veu de Catalunya  –oferiments que va rebutjar– o formar part de l’Institut d’Estudis Catalans  
–proposta que sí va acceptar, sense saber si hi seria gaire útil (Gabancho 114)–, els noucentistes van 
marcar distància respecte als seus postulats modernistes sobretot pel que fa a la poètica, a l’elogi de 
la paraula viva, i en general a les qüestions socials: els noucentistes volien una Catalunya-ciutat ideal, 
però Maragall, tot i ambicionar la ideal, la del poble de l’«ànima catalana», la que coneixia bé era la 
real, la de les bombes, la de la Setmana Tràgica. La ciutat que, cap al final de la seva vida, semblava 
abocada al desastre (Gabancho 159). Val a dir, però, que tot i el silenci públic posterior respecte a 
qüestions polítiques específiques, en els últims dos anys de vida no va perdre mai del tot l’esperança 
ni es va desentendre de la problemàtica catalana. Maragall continuava mostrant el seu pensament en 
privat, ja fos per correspondència o en converses a casa seva, on les portes eren sempre obertes per 
a tothom (Benet 236-237) i, com anotaré més endavant, cap a 1911 va tornar a interessar-se per la 
política i la vida pública.4  

Així doncs, des de les seves posicions i amb alts i baixos, Maragall i Bertrana van ser intel·lectuals 
preocupats per allò que succeïa al seu voltant i compromesos amb les seves creences i veritats, i així 
ho van demostrar, amb la ploma a la mà, a les planes dels diferents diaris i revistes de l’època on van 
col·laborar. Si bé és cert que hi ha bastants articles de tots dos autors que relaten els mateixos temes 
naturals poetitzats i narrats en els respectius poemes i proses, n’hi ha molts altres dedicats als temes 
socials, culturals, religiosos o polítics que els amoïnaven, com poden ser  –lligant-ho amb Barcelona, 
per exemple, com a motiu comú entre ells– la Setmana Tràgica per al primer, o l’epidèmia del tifus que 
va assolar la ciutat uns mesos després de l’esclat de la Gran Guerra, per a l’altre. Articles on es van 
mostrar igualment combatius, amb voluntat de cantar les veritats i d’inquietar consciències.

3. Cronistes del seu temps

Bertrana, com Maragall, va començar a publicar relativament tard, vora la trentena, tot i que des d’aquell 
moment no va cessar: la d’escriptor era una vocació poc reconeguda econòmicament, cosa que el 
va portar a exercir de periodista per així obtenir ingressos, minsos però regulars, i poder sustentar 
la família. De fet, en una conferència que va llegir el 22 de maig de 1933 a l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular de Barcelona, es queixava de la situació dels escriptors professionals a Catalunya i afirmava 
que gairebé no n’hi havia ja que per sobreviure s’havien d’afermar al periodisme o al teatre  –o tenir una 

4  Moreta («El pensament» 290-291) és potser l’estudiós que més ha subratllat, darrerament, la controvèrsia que hi ha  
sobre certs estudis que ressalten el pressentiment de la mort per part de Maragall arran de l’ensopiment promogut pels fets de la 
Setmana Tràgica, la mort del seu amic Antoni Roura, l’abatiment per les picabaralles en la vida política catalana del moment, el 
seu apartament de la premsa, la seva actitud contemplativa i l’evolució religiosa.  
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renda suficient per estalviar-se maldecaps econòmics, com en el cas de Maragall. Hi explicava que no 
volia desmerèixer el periodisme, que era una feina bona i digna, però, quan s’aspirava a quelcom millor  
–en aquest cas la literatura–, semblava menys bona i digna del que realment era. Amb la qual cosa, «el 
periodisme per al poeta i escriptor imaginatiu té una horrible semblança amb el purgatori. [...] Una pila 
d’ànimes nues i arraulides amb les mans juntes, [...] en espera d’una mà caritativa, [...] que les vingui a 
treure de les flames» (Bertrana, «El calvari» 70-72).

 
La mà caritativa que esperava era la d’editors i directors que li oferissin feina en un o altre periòdic. 
Bertrana va començar a col·laborar en diverses revistes, diaris i suplements, com ara Vida  –on no 
se sentia del tot còmode per l’aire conservador que desprenia, tot i tenir-hi bons amics–, L’Enderroch, 
Catalunya, Armonía o Lletres. 
 
 
L’any 1910 ja dirigia la revista Lectura. Era una publicació interessant perquè tenia l’ambició de reunir els 
homes de ciències i els de lletres per treballar junts en una obra cultural i intentar frenar la indiferència 
pública, tal com anunciava la redacció en el pòrtic del primer número, perquè «juntant-se els sacerdots 
potser es juntaran els feligresos» (Bertrana, «Pòrtic i salutació» 1). A més, pretenia ser un expositor 
de la potència intel·lectual i artística que posseïa la província gironina, comptant també amb altres 
col·laboradors de primer rengle, com ara Maragall, qui va publicar en el quart número un article que ja 
havia aparegut en castellà al Diario de Barcelona el 20 de desembre de 1900. El text estava dedicat 
al Temple de la Sagrada Família, que començava a alçar-se «sempre envers la infinita altura sense 
arribar-hi mai» («El temple» 75). Construït als defores de la ciutat, mirava cap al barri dels treballadors; 
allà on la ciutat començava a expandir-se i industrialitzar-se, però allà on guardava encara l’encant 
dels camps. Maragall feia saber als seus lectors que el que ja hi havia construït en aquell moment, el 
portal del Naixement, es desplegava amb una força natural incontenible: «és meravellós, no és pas 
arquitectura, és poesia» (74).

Tornem a Bertrana. A principis de 1911, es va convertir en redactor en cap del diari Ciudadanía, on 
va reproduir un article titulat «El militarismo», extret del diari Vida Socialista, que a Madrid va passar 
desapercebut, però aquí va ser considerat un delicte de premsa segons la Llei de jurisdiccions; una 
ofensa a la pàtria espanyola i a l’exèrcit. Després de cinc dies de presó, el van posar en llibertat 
provisional gràcies a les seves influències  –no s’ha d’oblidar que el seu sogre, Eusebio Salazar, era 
militar retirat i el seu cunyat, Alberto Salazar, militar en actiu aleshores– i, finalment, va ser absolt (Portell 
81). Enmig del rebombori ocasionat, va rebre l’oferta del llibreter i editor Antoni López d’esdevenir cap 
de redacció dels seus dos setmanaris satírics: L’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia. A 
finals de 1912, va anar-se’n a viure a Barcelona i, després de dimitir per desavinences amb l’editor i 
després també que se li morís la seva filla Helena, el 2 de gener de 1915, va col·laborar en multituds de 
publicacions, entre les quals es trobaven les capçaleres més importants de l’època, com La Publicidad, 
El Poble Català o La Veu de Catalunya. Si bé va escriure més d’un miler d’articles, símptoma que era 
requerit pels editors i que sabia moure’s bé, no podia evitar fer explícit el ressentiment que li provocava 
la precarietat econòmica de l’ofici de periodista. També es faria ressò d’aquestes sensacions enutjoses 
la seva filla, Aurora Bertrana (139), en rememorar-ne els inicis periodístics: «Allí va entrar ell com la 



25Dossier

rata a la ratera, enllaminit per un bocinet de formatge per als seus fills. El “formatge” el vam pagar tots 
plegats prou car, però en el moment de prendre el determini ningú no ho sospitava [...], crèiem que una 
nova era de prosperitat ens esperava».  El pare no podia moralment renunciar a la seva vocació literària 
irremeiable, al seu art, per la qual cosa anava acceptant col·laboracions periodístiques i encàrrecs de 
pintures, i la prosperitat no va entrar mai a casa.

En un passatge de L’impenitent, últim volum d’«Entre la terra i els núvols», Innocenci Aspriu es lamenta: 
«per bé que ell no sentís el periodisme, havia de suportar-lo, com tots els qui no poden prendre’s 
la literatura com un esbargiment i destinar-hi les hores que d’altres ocupacions més productives els 
deixen lliures» (Bertrana 243). Aquest no va ser el cas de Maragall, que, al contrari, podia dedicar-se 
a la seva vocació literària sense haver de dependre’n econòmicament i, per tant, sense patir. Maragall 
es va donar a conèixer i va professionalitzar-se com a escriptor arran de les seves col·laboracions 
periodístiques, guanyant-se, així, una reputació d’intel·lectual respectada per tothom. Tot i que no 
l’empenyia la necessitat econòmica d’exercir de periodista, sabia que el moment que es vivia era 
socialment, políticament i culturalment determinant, i volia ser-hi, participar-hi i dir la seva, intentant 
guiar la burgesia barcelonina  –els «seus»– cap a la construcció d’una nova fase de la civilització. Les 
societats estan en constant transformació; no obstant això, hi ha moments en què les transformacions 
que pateixen són molt més revolucionàries i «al capdavall de les quals el món és un altre» (Gabancho 
21). En aquell moment, doncs, a finals del segle XIX i principis del XX, a cavall del Modernisme i el 
Noucentisme i els seus respectius models culturals, amb la irrupció del catalanisme polític, els avenços 
tecnològics, la industrialització de les ciutats i la idea d’un món urbà cada vegada més allunyat del 
món rural, amb la burgesia, el proletariat, els sindicats i els conflictes socials, la transformació que tot 
plegat provocaria en la societat era evident. Maragall volia formar part del canvi, volia influir-hi, malgrat 
la «crisi» que va patir arran de la Setmana Tràgica en veure que la Catalunya que pretenia construir se 
n’anava en orris mentre els dirigents polítics a qui s’adreçava preferien no escoltar-lo. I hi va ser fent de 
cronista del seu temps, des de la seva perspectiva personal i amb les seves idees, fent reflexionar els 
lectors sobre els fets que s’esdevenien i ocupant una posició capdavantera en l’opinió pública. Quan 
va entrar a treballar com a secretari de Joan Mañé i Flaquer al Diario de Barcelona, el 1890, no devia 
pas imaginar-se l’anomenada que mereixeria. Com que fins a un cert punt no necessitava treballar, va 
enviar una carta al seu amic Antoni Roure per «justificar-se» i explicar-li, graciosament, que acceptava 
la tasca, però que podia deixar-la quan volgués, i que, a més, només li ocuparia dues o tres hores 
diàries i en tindria moltes més de lliures per «desintoxicar-se» (Articles polítics 5). A partir de 1892 va 
publicar en les planes d’aquest diari conservador, amb més de tres-cents articles al llarg dels anys en 
què hi va col·laborar intermitentment  –deixant-lo el 1903, tornant-hi el 1905, deixant-lo de nou el 1906 
i col·laborant-hi altre cop l’any en què va morir. 

Durant la seva trajectòria va aprofitar l’altaveu de diaris com el Brusi, és clar, però també de L’Avenç 
(on va donar a conèixer Nietzsche), La Veu de Catalunya, El Poble Català, La Lectura de Madrid o La 
Ilustració Catalana. Bertrana també va col·laborar en alguns d’aquests periòdics. En una carta a Carles 
Rahola que ja hem esmentat al primer apartat, amb relació a la revista gironina Lletres, Maragall fa un 
comentari suggestiu sobre la seva faceta periodística, després que Rahola li hagués demanat un article 
per a la revista: «Jo amb molt de gust procuraré enviar-los quelcom si tiren endavant. Ara, de moment, 
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no sé què ni quan, perquè tinc moltes promeses fetes que esperen compliment... i sóc poc treballador, 
ja ho sap» (OC I 1076). Maragall era un referent sol·licitat per moltes publicacions periòdiques i podia 
permetre’s «ser poc treballador»; però, tot i tenir una vida acomodada i no haver sucumbit a l’exercici 
periodístic com a treball obligat i mecanitzat  –que és com el vivia Bertrana, qui es mantenia despert i 
encuriosit, observant-ho tot i cercant matèria per als articles, encara que no en tingués res a dir–, va 
maldar per uns ideals, sobretot per la causa catalanista, tant en la seva obra periodística com en la 
poètica. I el Poeta, que havia fet servir els diaris i les revistes com a plataformes on difondre les seves 
idees, cap al final de la seva vida, quan ja havia estat condemnat i processat per l’article «La Patria 
nueva» publicat al Diario de Barcelona el 1902 (sense arribar a ser mai empresonat, per les seves 
influències); quan ja li havien impedit la publicació d’algun text («La ciutat del perdó», que havia de 
publicar-se a La Veu de Catalunya abans de la condemna de Francesc Ferrer i Guàrdia); i quan ja li 
havien retocat i censurat algun article, com ara «La iglésia cremada», reflexionava així: «[La prensa] 
es la plaza pública, donde todo se manifiesta, y se vale y se comunica; pero donde también mucho se 
miente; donde lo mejor se evapora, se soba, se mustia y se acanalla» («Réplica»). Podia queixar-se 
de la quantitat de capçaleres que coexistien en aquells temps  –de tots els tipus i ventalls ideològics 
possibles–, de la degradació que patien algunes d’elles o les plomes que col·laboraven en les seves 
pàgines; podia considerar la premsa «el mercado de todas las empresas» i «la feria de todas las 
vanidades», però ell se’n va servir de la mateixa manera que ho feien altres intel·lectuals, per divulgar 
les seves idees i arribar al públic, al poble. 

Hi ha un article de Bertrana, del 31 de juliol de 1914, que és digne d’atenció per la manera amb què 
se serveix de la premsa, ja fos per propagar idees o per obtenir-ne benefici econòmic. El text, que va 
ser publicat tres dies després de la declaració de guerra d’Àustria a Sèrbia i que relata la por dins del 
món financer a resultes dels problemes entre els dos estats, ironitza sobre el fet de suposar que si 
esclata una conflagració europea els diaris «faran el seu agost» i això impedeix que l’autor s’entristeixi 
excessivament: «una formidable guerra com la que s’espera pot donar interès a les nostres cròniques 
(evidentment ensopides), i treball a moltes plomes rovellades, i ocupació a molts escriptors en vaga. 
Tenim perfecte dret a l’egoisme professional» («Pànic»). Si bé una reflexió com aquesta, en el marc 
d’un setmanari satíric, no es pot agafar seriosament, el rerefons de la pensada humorística és cert: amb 
la Gran Guerra la premsa va fer un bon negoci, i Bertrana, tot i no col·laborar en una multitud de diaris 
en aquell moment, i malgrat cobrés poc, també va treure profit econòmic de la seva ploma.

Entre Maragall i Bertrana és evident que hi ha diferències: generalitzant i deixant de banda matisos, el 
primer era conservador, monàrquic i catòlic, i el segon era progressista, republicà i anticlerical. Bertrana, 
ex hereu d’una propietat rural que la família va vendre’s per pagar deutes, va malviure amb problemes 
econòmics al llarg de la seva vida per mantenir la seva dona, Neus Salazar, i els quatre fills, tres dels 
quals van morir. Maragall, burgès barceloní fill d’una família acomodada i sense problemes financers, va 
poder sostenir els tretze fills que ell i Clara Noble van tenir. A més, gaudia d’un reconeixement nacional; 
en canvi, el renom de Bertrana va ser molt més modest: la tribuna del primer era més elevada que la 
del segon. De totes maneres, no és necessari destacar més diferències, que n’hi ha, tant en l’àmbit 
personal com en el professional, sinó que és més profitós dibuixar certs paral·lelismes entre els dos 
modernistes en el terreny periodístic: tots dos van començar a escriure relativament tard; ambdós van 
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ser catalanistes i van col·laborar en publicacions catalanistes; per tots dos el periodisme va esdevenir 
una forma de professionalització de l’escriptura; van ser processats per la publicació d’un article; van 
tenir desavinences amb el director d’algun diari on van col·laborar  –Maragall, per exemple, va tenir 
una relació conflictiva amb Mañé i Flaquer i amb Teodor Baró, que va substituir Mañé després de la 
seva mort; i Bertrana, amb el gasiu d’Antoni López, de L’Esquella de la Torratxa– i ambdós van fer 
servir les publicacions periòdiques com a plataformes per donar veu als seus pensaments i tractar 
els esdeveniments del moment que els interpel·laven. A tall de curiositat, van compartir «enemistats», 
si més no, amb Xènius o Diego Ruiz; ara bé, Maragall sempre de manera oficialment respectuosa, 
guardant les aparences i posant distància, no com Bertrana que era més desafiant, i tan aviat es dirigia 
directament a Ors en algun article, discurs o pròleg com convertia Ruiz en un personatge de novel·la, 
on el ridiculitzava. I encara que tots dos van viure a Barcelona, on van exercir de cronistes, tenien 
visions (i sentiments) de la ciutat ben diferents. 

Quan Bertrana va anar a Barcelona, i com ja havia succeït els últims anys a Girona, la ciutat i la seva 
gent es van convertir en el paisatge que observava i reflectia en els seus articles, sobretot en les 
cròniques publicades a L’Esquella de la Torratxa. Per a Maragall, la ciutat era també un paisatge «que 
cal contemplar com a mínim amb la mateixa intensitat amb què contemplem el camp i la muntanya» 
(Quintana 234). Tant l’un com l’altre, doncs, observaven Barcelona i la manera com reaccionava la seva 
població davant els successos que sacsejaven el món, i ho plasmaven en els seus articles. S’ha estudiat 
a fons la commoció que va causar la Setmana Tràgica en Maragall, des de la monografia de Josep 
Benet (Maragall) fins a la recopilació d’Ignasi Moreta (Tres articles) i no hi entrarem. Val a dir, però, que 
la impressió originada va ser profunda i, tot i que va reaccionar públicament uns mesos després dels fets  
–perquè en privat ja havia manifestat la seva opinió–, la va concretar en tres textos molt lúcids: «Ah!, 
Barcelona...», «La ciutat del perdó» i «La iglésia cremada». Maragall, respectat per tothom, va alçar-se 
aquí com una veu incòmoda que donava la seva opinió sobre el desenvolupament dels actes violents 
que van succeir-se, condemnant la pena de mort, intentant que la burgesia reaccionés contraposant 
la «fe viva» dels incendiaris i la «fe maquinal, rutinària, morta» dels burgesos catòlics barcelonins i, en 
definitiva, conscienciant tot el poble, tota Barcelona (Serrahima 119). Com explica Moreta, Maragall 
subverteix el paper dels «bons» i dels «dolents»: 
 

Els «bons» estan morts o adormits, mentre que els «dolents» estan vius i actius. Per això l’escriptor no es 

pot acontentar amb una condemna dels «dolents» que tranquil·litzi els «bons», sinó que el seu pensament el 

condueix cap a una apologia dels «dolents» que intranquil·litzi els «bons» [...]. Està disposat a acceptar l’etiqueta 

de «dolents» per als incendiaris sempre que es tingui present que el mot és també un participi present del verb 

doldre, i, que, per tant, està emparentat amb el dolor. El dolent és qui actua, qui viu, ergo, qui experimenta el 

dolor. I per Maragall la vida, sense dolor, senzillament no és vida. (No et facis 409).

Maragall, que tenia grans esperances en el futur del seu poble, demanava a Barcelona que cerqués 
l’amor en el seu dolor i li advertia que calia patir si volia salvar-se: «Tot amor és valentia, potència, 
creació i virtut social: sols amb ell es pasten els pobles; i sols en el dolor podràs trobar-lo. Qui no pateix, 
no pot dir ben bé que estimi» («¡Ah!, Barcelona...», Articles polítics 146). Barcelona és el poble, la seva 
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gent, entre els quals també es comptaven, evidentment, els burgesos i els dirigents polítics: els acusava 
i els demanava que responguessin pel que havia passat. En una carta a Enric de Fuentes del 15 d’agost 
de 1909, hi reflexionava així: 

 
La veritat és que aquesta Barcelona si no l’estiméssim tant... Però, l’estimem amb amor prou actiu? Fem tots lo 

que podem per fer-ne una ciutat? Jo crec que nosaltres, les classes directores no estem a l’altura, i si nosaltres 

no hi estem, què té d’estrany que no hi estiga el poble més baix? Aquí no tenim més que la tropa (al cap de 

tants anys de catalanisme) i la turba (amb tot i la civilitat) i entre la turba i la tropa es va fent la nostra vida [...]. 

Cal anar fent Catalunya i Barcelona baldament fos sense esperança (Benet 78). 

Ara bé, els seus esforços van ser inútils: «Aquesta vegada, la veu de la consciència no tenia un efecte 
tranquil·litzador, sinó tot el contrari. I els burgesos barcelonins, o si més no els seus representats 
polítics, van triar no escoltar-se-la» (Marfany, «Pròleg» 22). Maragall, doncs, tot i el respecte que seguia 
inspirant, sabia que la seva veu era molesta i no volia ser atesa: «Em fa l’efecte com si parlés amb 
sords [...]. Solament que comprenc que em manca molta llum i tinc por d’esgarriar-me: això em deté; i 
no sols la por d’esgarriar-me, sinó d’esgarriar... En fi, Déu m’il·lumini per parlar o callar» (Benet 227). 
I va decidir callar en públic i apartar-se de la premsa, de la plataforma que li havia permès «ser-
hi», fins que, el 1911, va reprendre les col·laboracions al Diario de Barcelona, ara però amb una veu 
lliure i independent, mostrant la seva evolució espiritual i metafísica, utilitzant el periodisme com «un 
instrument al servei de la recerca de “l’home interior”» (Moreta, No et facis 456). La situació política 
catalana era descoratjadora pels volts de 1910 i principis de 1911, i Maragall compartia aquestes 
sensacions. No obstant això, a partir del març de 1911, va tornar a mostrar cert interès per la «cosa 
pública» amb l’aprovació per la Diputació Provincial de Barcelona de la proposta-base del que seria la 
Mancomunitat. Malauradament, va morir abans de veure «el seu poble renaixent» (Benet 250). El maig 
d’aquell mateix any havia estat nomenat membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans 
i el mes d’octubre havia redactat i lliurat a l’alcalde de Barcelona un document on demanava diners per 
a la incipient Biblioteca de Catalunya, clamant per construir una biblioteca digna d’una ciutat moderna 
com semblava que Barcelona pretenia ser: «era la seva darrera crida a la ciutat mesquina, mediocre, 
però tan estimada» (Benet 259-260). 

Pel que fa a Bertrana, s’ha de dir que la Ciutat Comtal com a entitat va més enllà del seu constant 
dualisme camp/ciutat: és la personificació de la desgràcia. És el monstre que se li va emportar tres 
fills i no va donar-li res més que calamitats. Aquesta associació es veu clarament en les cròniques 
publicades a L’Esquella a partir del 6 de novembre de 1914, quan l’epidèmia del tifus començava a 
causar grans danys entre la població. Bertrana, en aquestes cròniques, denunciava la porqueria estesa 
pels carrers de la ciutat i la immundícia de les seves aigües. L’afligia i l’enfurismava a parts iguals que 
allò que ell feia temps que anunciava ara ho lamentés tothom, i que, per arribar a l’opinió generalitzada 
que Barcelona era una ciutat bruta, haguessin calgut cinquanta mil infectats. Els Bertrana no es van 
salvar, tampoc, de l’epidèmia ocasionada per la contaminació de les aigües de Montcada-Dosrius, 
les filtracions del clavegueram i la poca higiene: Helena Bertrana va morir el 2 de gener de 1915. 
Prudenci Bertrana, com Joan Maragall, va aprofitar les planes dels diaris per posar sobre la taula un 
tema incòmode per a les classes dirigents; en el seu cas, el fet que la ciutat no reunís les condicions 
sanitàries i higièniques necessàries, amb les quals es podria haver evitat que més de cinquanta mil 
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persones fossin infectades per l’epidèmia i que en morissin unes dues mil. 
D’altra banda, cal afegir que, tot i assimilar Barcelona, concretament, amb el dolor i la desgràcia, 
per a Bertrana la ciutat també era la seva gent, era poble; com ho era per a Maragall, de manera 
força semblant. I així ho va explicar en el Discurs Presidencial dels Jocs Florals de Barcelona, el 3 
de maig de 1936, quan quedava lluny la idea modernista de poble percebut com a massa amorfa i 
despersonalitzada: 

 

Jo entenc per poble el conjunt d’individus de sentit comú, d’una mitjana cultura, amb el cor en son lloc, amb 

la consciència viva. Tant me fa que siguin menestrals com burgesos, com proletaris com oficinistes, mentre 

estiguin lliberts de contactes, de suggestions i hagin recobrat llurs sentiments, llur dignitat, llurs contorns de 

persona («Discurs»).

Tots dos autors, amb més o menys sort, adreçaven els seus textos periodístics a aquest conjunt 
d’individus, amb la voluntat de retratar la seva època i la seva societat, d’opinar sobre el que hi succeïa, 
de prendre partit amb la paraula, de fer-se escoltar i d’acusar, si calia.

 
Bertrana va passar comptes amb si mateix cap al final de la seva vida, i així ho va il·lustrar al tercer 
volum de la trilogia pseudoautobiogràfica «Entre la terra i els núvols», L’impenitent. És en aquest llibre 
on enginya la imatge d’artista sacrificat, pur, incomprès i fidel als seus principis sobre la qual va edificar 
la seva obra. Bertrana va escodrinyar la seva ànima mentre es preguntava si, en cas de començar 
una nova vida, tornaria a sotmetre’s a l’ideal de l’art malgrat tot el que això va comportar-li –precarietat 
econòmica, inestabilitat laboral o malestar familiar, entre d’altres desgràcies que van sobrevenir-li, com 
la pèrdua dels seus fills: Heribert, el 1913; Helena, el 1915; i Cèlia, el 1931–, i, amb horror, va trobar-la 
impenitent. Bertrana pretenia justificar èticament, així, la seva vida dedicada a l’art, i la literaturització i 
mitificació d’aquesta existència sacrificada, construint-se com a personatge (Casacuberta «Literatura»). 
Era el prototip de pintor-escriptor que, en el moment en què va haver de començar a comercialitzar 
amb la pintura per guanyar-se un sou, va traspassar la seva «vocació pura» al terreny de la literatura, 
la qual es convertia en l’art vertader i ideal per a l’autor. Pel que fa al periodisme, aquest no «embrutia» 
la seva vocació literària perquè, tal com argumenta Innocenci Aspriu a El Vagabund, el que oferia als 
editors dels periòdics no era la seva literatura, sinó el seu temps. A L’impenitent es troba la reafirmació 
d’aquesta imatge que l’autor es va anar creant al llarg de la seva vida: «s’havia venut a Pau Garcia 
[Antoni López] no. Continuava independent. Potser no era un humorista ni un sarcàstic; era un desplaçat 
que es queixava amb verinosa acidesa [...]. Dels seus fracassos i de la seva malventura en faria art, en 
faria sentiment, en faria ideal» (81). I així ho va fer. Bertrana va reviure amb la ploma a la mà la seva 
vida, allò dolent més que no pas allò bo, i en va fer art.

 
Maragall i Bertrana van ser, evidentment, dues figures clau en el panorama cultural català del tombant 
de segle; si bé és cert que un va ser-ho amb més projecció i reconeixement que l’altre, tots dos foren 
peces importants en l’engranatge de la història literària catalana. Amb els seus ideals, el seu món 
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interior i les seves respectives perspectives, van ser dos contemplatius que van observar la realitat que 
els envoltava i van plasmar-la a les pàgines de la premsa; moguts per motivacions i propòsits diversos, 
sí, però interpel·lant igualment els seus conciutadans.
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