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Resum: Revaloració de la novel·la Tres presoners, d’Aurora Bertrana, que la posa en relació
amb la narrativa sobre conflictes bèl·lics d’autors d’èpoques i països diversos.
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A voyage to the depths of incomprehension and hope
Abstract: A revaluation of Aurora Bertrana’s novel Tres presoners, placing it in the context of
war fiction by authors from various periods and countries.
Keywords: War novels, Catalan fiction, Jorge Semprún, David Diop, Agota Kristof.

El primer que vaig llegir d’Aurora Bertrana va ser la crònica de viatges sobre 
la Polinèsia francesa, recollida a Paradisos oceànics. Després vaig arribar a la novel·la
Tres presoners, i allà va començar un altre viatge. Un viatge a l’obscur i a la possibilitat
de la llum. Aquesta és de les poques novel·les de la literatura catalana que tracta ober-
tament la devastació de la Segona Guerra Mundial. «Devastació» perquè se situa en
un lloc i en un moment en què el socarrim de la terra cremada és vivíssim, al final de
la guerra. Arrenca amb l’arribada de tres presoners vençuts al poble imaginari 
de Hugel, que és el correlat de ficció d’Étobon, un petit poble màrtir de França que
va patir ràtzies terribles de l’exèrcit nazi contra la resistència i on Aurora Bertrana va
aterrar de voluntària acabada la Segona Guerra Mundial. El conflicte inacabat és el
que explora, el ressò en la vida que corre: punxeguda i poètica, transita la ràbia engan-
xada a la pell, provocada per la barbàrie, per l’abisme de dimensions tan inassolibles
que justament per això cal posar-hi paraules. I no tan sols paraules, sinó també una
forma de ficció.

A La escritura o la vida, que Jorge Semprún va publicar el 1995, tantes dècades
després del seu traumàtic pas pels camps nazis, l’autor es pregunta com relatar aquella
experiència, com reflectir no exactament els fets en si mateixos sinó «la seva substància».
No es refereix a la «seva articulació» sinó a «la seva densitat». I a aquesta densitat
m’aga fo per desentrellar el poder i el magnetisme de Tres presoners. Semprún afirma
(traducció a la meva): «només abastaran aquesta substància, aquesta densitat transparent,
els que sàpiguen convertir el seu testimoni en un objecte artístic, en un espai de creació.
O de recreació. Únicament l’artifici d’un relat dominat aconseguirà transmetre parcial-
ment la veritat del testimoni. Cosa que no té res d’excepcional: passa el mateix amb



totes les grans experiències històriques».1 Tinc la impressió que Bertrana això ho va
comprendre a l’hora de trobar la fórmula de recollir un temps rar, com suspès, el que
comença —o continua— després de la guerra, la salvatgia i la inhumanitat, i extreure’n
tota la bravada d’entranyes remogudes que fos possible.

Tot sovint es fa un tall entre l’obra d’Aurora Bertrana d’abans de la guerra i la de
després. Agafant l’argument de Semprún, no sé si té sentit, aquest tall. Encara menys
tenint en compte que als anys 1930 l’autora encarna de manera vigorosa la figura
d’intel·lectual i dona moderna que no té pèls a la llengua i que aplica el seu estilet
incisiu a la realitat que l’envolta. Si Paradisos oceànics, que la converteix en un per-
sonatge popular, pot patir d’un cert aire naïf, El Marroc sensual —més oblidat, es
publica la primavera del 1936— té una mirada molt més afermada. L’escriptora 
s’hi presenta com una dona «lliure» que intenta explorar l’ànima de la dona musulma -
na. Crida l’atenció, d’aquest llibre, la ironia esmolada i la vivesa de l’estil, la manera
com observa i posa la banya allà on altres ja haurien desistit. Aquest aspecte el lliga
directament amb Tres presoners, la veu narrativa del qual ja no té ni un tremolí. El
gènere ha canviat, sí. Ara ens trobem davant d’una novel·la que dialoga de tu a tu
amb les temptatives de fer ficció com a via més eficaç per apropar l’«infern» del
trauma bèl·lic, de l’experiència concentracionària o de l’extermini. És una novel·la
que aborda el desconcert, el desemparament i el sense sentit que no marxen, la des-
coberta esborronadora que cal continuar-hi convivint.

Tampoc podem oblidar que Bertrana ve d’una època on la barreja de gèneres va ser
una constant viscuda amb naturalitat. La crònica de viatges i l’articulisme que practica
se serveixen de la narrativa literària com a pedra angular. En un moment sagaç, de tants
com n’hi ha a El Marroc sensual, afirma:

Caldria vèncer, amb un poc de constància i de bona voluntat, la resistència masculina.
Les europees del Marroc (llevat d’alguna i meritòria excepció), plenes d’aquella
trista suficiència dels occidentals, no s’interessen per les nostres germanes recloses.2

El fragment palesa la mirada d’una autora que s’entesta a desbordar els límits, a investigar
la magnitud vastíssima de la complexitat humana, sigui les dones sota subjugació al
Marroc dels anys 1930, el domini colonial o el xoc cultural, sigui els estralls, la rancúnia
i la ràbia que una guerra deixa. Al Marroc intenta comprendre com rutlla una societat
desconeguda, encara, culturalment. A la seva primera novel·la dedicada a la Segona
Guerra Mundial intenta comprendre no un conflicte qualsevol: intenta desentrellar
sense maniqueismes ni conclusions absolutes la gran sacsejada europea del segle XX.
La voluntat de comprendre, d’explorar les estranyes té alguna cosa propera. Podem
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pensar que a Tres presoners aquesta voluntat s’endureix i sofistica fins a desprendre’s
de la pròpia imatge: no hi veiem la veu personal que deixa clara la posició des d’on
escriu. Aquí ja no li cal. Aquí la veu narradora pretén fer lluir les contradiccions i els
horrors que acompanyen els tres presoners i les seves cases de pas. Alhora, manté la
fermesa intel·lectual de no creure’s una realitat dicotòmica, que no s’empassarà cap
blanc ni cap negre. Imaginem l’acte complicat i grandiós que suposa aquesta operació
de ficcionalitzar: l’escriptora havia deixat enrere les malvestats d’una guerra anterior,
de la qual se’n sabia vençuda, i era conscient que no podria tornar així com així al seu
país natal i ocupat.

Les dificultats en la publicació de Tres presoners afegeixen una volta de rosca a la
construcció d’aquesta novel·la. No veurà la llum fins al 1957 i traduïda al català per
la mateixa Bertrana. Al postfaci de l’obra, en l’edició del Club Editor de 2017, Marta
Pasqual explica que el context de dictadura franquista i la impossibilitat de publicar en
català van portar l’autora a escriure’l en castellà. Aquesta circumstància fa pensar fins
a quin punt aquest text ha d’haver estat digerit i vomitat per l’autora diverses vegades,
fruit de l’obstinació i també de la necessitat d’«alliberar-se dels fantasmes» d’Étobon.
Aquests fantasmes donarien lloc a dues novel·les més (Entre dos silencis, traduïda al
català per Joan Sales, i una d’inèdita en castellà). 

Encara que Tres presoners no es publiqui fins deu anys després del retorn a Catalunya
d’Aurora Bertrana i dotze anys després del final de la Segona Guerra Mundial, és una
novel·la moderníssima: per l’agudesa d’abor -
dar des de la ficció l’empremta d’unes vivèn-
cies úniques i per com utilitza un marc boirós
però perfectament reconeixible per erigir un
llenç esquinçat. El llenç ensenya una terra
cremada i què s’hi pot aixecar després, el
camp de mines de la devastació moral que
sembra la guerra. Tres presoners vençuts ar -
riben a un poble on gairebé no queda cap
home perquè a la majoria els van afusellar:
seran mà d’obra al camp. Entren a tres cases,
ben diferents totes tres, ben diferents els pre-
soners. I comença una convivència forçosa,
feta de tibantors fondes, retrets, maltracta-
ments, confusió i puntes d’esperança. 

La manera com Bertrana ficcionalitza
aquests episodis copsa la «densitat» a la qual
al·ludirà Semprún. No només aborda els
tarannàs tan dispars dels tres presoners (l’in-
tel·lectual, el pagès que estima la terra i el
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que abraça la mort), sinó també els veïns que els tenen a casa, els vencedors que abans
han estat víctimes i han patit les malvestats provocades pel bàndol dels ara presoners.
La memòria dels afusellaments, les deportacions, la por abissal se senten titil·lar en 
la quotidianitat. I aquesta és una de les grans vetes que troba l’autora per esprémer la
fúria, el desconcert i l’alienació d’una guerra que no s’acaba amb l’armistici. Mostra
la fortor de la terra cremada l’endemà i l’altre i l’altre. La mirada no deixa de ser
perplexa però generosa en l’intent de comprensió, que sempre preval. Bertrana es posa
en el cap de les diferents maneres d’entomar la derrota i la llunyania del país per part
dels presoners i es posa en el cap de les famílies que van patir la seva ocupació i ara
els han de manar feines.

Entremig s’hi escola el personatge de la Gabrielle. Violada per un soldat ocupant,
espera una criatura i és vista com una enemiga més, porta un estigma. A través d’ella,
es manifesta el neguit de l’autora per la rereguarda de la guerra, per les que queden
soles i han d’empènyer la vida com poden. En darrer terme, és el neguit per il·luminar
allò invisible, els espais perduts de la Gran Història, per desfer incomprensions i mal-
entesos. Ironies crues, en tornar al país, i durant anys, Aurora Bertrana també serà una
autora invisible per a la seva literatura.

Menys al·legòrica que La mort i la primavera de Mercè Rodoreda, més sostinguda
en el realisme i en l’evocació de la paradoxa i el dubte lancinants del dia a dia, amb
imatges punyents, Bertrana introdueix la càmera narradora, per igual, entre els vençuts
i els vencedors, entre ocupants i ocupats. Ningú escapa del desastre i la calamitat. I uns
quants, no tots els personatges, miren de no perpetuar el cercle del ressentiment: l’alcalde
Anselm Saunier, que mira de tractar de tu a tu el soldat intel·lectual (Franz Thorn) i
d’aprofitar-ne els coneixements; la vídua Rott, que malda per no ser garrepa amb l’ab-
negat soldat pagès que li toca (Kòstia Blitzau) i la jove embarassada per una violació
(Gabrielle Marke); la Lluïsa, que no admet la violència gratuïta del marit sobre el soldat
espellifat, abocat a la mort (Linsa Wurm). És interessantíssima la cura amb què l’autora
trepitja el paisatge devastat:

Com altres pobles després de la guerra, [Hugel] era un poble on ningú reia ni cantava
ni gosava quasi parlar, un poble on havien llevat les esquelles a les vaques perquè
aquell dringar era massa alegre i semblava un insult als morts.3

Ja en les primeres pàgines, té l’habilitat de situar en un tres i no res l’escena en aquesta
intempèrie de final de guerra, en el patiment de l’altre.

Tres presoners és una novel·la ambiciosa perquè es desplega sobre un present incert:
fins quan dura la rancúnia d’una postguerra? Fins quan, narrativament, es pot jugar la

90 (Re)llegir / Llibres d’ara i d’antany

Els Marges, 126, Hivern 2022, Barcelona, ISSN 0210-0452, p. 87-91

3. A. BERTRANA, Tres presoners, Barcelona: Club Editor, 2017, p. 32.



tensió entre vencedors i vençuts en un petit poble on l’status quo ja no canviarà però
ningú sap què fer-ne, de les condicions de vencedor i de vençut? Què fer amb la derrota,
la memòria, la venjança i la mort? Com alliberar-se dels malsons?

La novel·la no s’estanca en «el seu» present, sinó que viatja del passat al futur.
Posaré dos exemples de nous diàlegs que és capaç d’establir amb llibres que encara
estaven per escriure’s quan Bertrana publica el seu: en l’intent de defugir la dicotomia
de bons i dolents i de burxar en el malentès cultural, se m’ha aplegat amb una obra
recent, Germans d’ànima, de l’escriptor francès d’arrels senegaleses David Diop (Ana-
grama, 2019). A Germans d’ànima el tram històric és el de la Primera Guerra Mundial,
la mirada és la d’un soldat senegalès lluitant per França. Però el lligam amb l’obra de
Bertrana ve d’un mateix intent de fer trontollar encara més les morals que la guerra ha
esbotzat. Ve d’aquí i de l’obsessió per la dualitat. L’altre viatge i diàleg cap al futur
serveix per situar Tres presoners al costat de la trilogia Claus i Lucas, d’Agota Kristof
(particularment, de les dues primeres novel·les, El gran quadern, 1986, i La prova,
1991). L’autora hongaresa hi mostra com els estralls del totalitarisme derivats de la
Segona Guerra Mundial (ocupació nazi i ocupació soviètica) esclafen tot el que troben
al davant. Els infants, la justícia i l’ètica, el sentit humanitari... Qui és el bo i qui el
dolent? On queden la veritat i la mentida? La realitat dual queda dinamitada. 

Salvant les distàncies i les dècades, per vies i estils diferents, Kristof i Bertrana
confronten vencedors i vençuts, víctimes i botxins en el seu paper canviant, en els seus
dubtes més íntims, en un procés mig embogit. L’autora hongaresa és molt més fosca i
calculadament simbòlica en l’afany de mostrar com les atrocitats es filtren per tot arreu,
i a més hi suma el teló d’acer. L’autora catalana també posa el focus en totes aquestes
filtracions del terror, encara que s’esforça per resseguir els resistents que queden
dempeus, i a vegades podem dubtar si s’hi esforça massa, a trobar una redempció o un
sentit lluminós. Però si fem dialogar Bertrana amb la tradició europea de la dissecció
bèl·lica, de la devastació moral de les grans guerres que han travessat el continent, ens
adonarem dels matisos de la seva obra, massa sovint simplificada o llegida a destemps.
Bertrana ens acara a una nosa universal: com viure després de l’atrocitat? Com fer-ho
per no perpetuar-la?
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