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Prudenci Bertrana:el desig de crear 
 
 
Per títol a la conferència sobre Josafat, l’obra més 
valorada de tota la producció de Prudenci Bertrana, he 
triat el d’una narració de l’autor. Es tracta de “El desig 
de pecar”, un drama situat entre dues zones d’enjogassada 
ironia que fan somriure i riure el lector. El protagonista 
de la narració peca poc, tard i amb conseqüències fatals 
per a una altre personatge. Bertrana crea (pinta i escriu) 
molt, aviat i les conseqüències d’aquest desig tenen signes 
oposats per a ell. 
Com diu Carme Arnau al pròleg de Contes (MOLC) “puc 
interpretar que Bertrana es considera intermediari entre la 
bellesa del món i els altres homes, entenc que aquí el 
substantiu “homes” és sinònim de persones que llegeixen. 
Aquest autor vol un determinat tipus de lector, ni massa 
intel.lectual ni massa profund, perquè les arrels del seu 
art són la sinceritat, la innocència i la veritat. Perquè 
ell pretén donar una obra viscuda i no pas una oriflama 
literària”. Seríem, doncs, davant de la qüestió de 
l’experiència com a matèria literària o, dit d’una altra 
manera, de Literatura i veritat. Ell busca constantment la 
comunicació amb el lector, doncs; per tant, en el desig de 
crear de Prudenci Bertrana hi ha el de comunicar-se i no 
sabem quin de tots dos ocupa el primer lloc. 
  
El desig de crear es fa present en l’escriptor de Girona 
des de molt aviat malgrat que els estudis no el decantaven 
pas cap a l’art de l’escriptura.  
Fill de Tordera (Maresme), nascut el 1867 d’un propietari 
rural. Joan Triadú explica en el seu pròleg a Prudenci 
Bertrana per ell mateix,publicat per Ed.62 els anys 
seixanta, com, amb la terra, la família va heredar un plet 
que acabarien perdent. Es va matricular a Enginyeria 
Industrial, però va abandonar els estudis per seguir 
classes de pintura a Llotja (Barcelona) i, més endavant, 
visqué una etapa de pintor i professor de Belles Arts a 
Girona que tingué, a més d’una producció pictòrica notable, 
conseqüències literàries. A part del detallisme i la 
plasticitat de l’estil, uns quants dels seus protagonistes 
(com el de la narració abans esmentada) són pintors o 
professors d’art. Ell identifica l’art amb autenticitat i 
llibertat; se sent persona migpartida entre la feina per 
menjar (retrats, inclosos els de difunts) i la d’aspirant a 
l’ideal artístic. 
Va ser un pintor local força reconegut; els seus quadres 
són en la línia de Santiago Rusiñol i de Modest Urgell. Al 
llibre Crisàlides (1907), Biblioteca Popular de l’Avenç, 
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cinc dels set relats que conté s’apropen als personatges 
artistes o al tema de l’art. 
Fragments de “Jornada d’artista” (33)L’artista s’estirà, 
badallà i féu un gest irrespectuós a la figura 
espaventable. Havia de retocar un ull que era buidat, una 
galta que era bruta; havia de refer l’entavellat del vestit 
i donar brillantor als diamants de les joies (...) La tasca 
era embrutidora i el pobre pintor sentia que les ales del 
cor, abans coratjoses per a assolir la celebritat volguda, 
ara es plegaven lasses, vençudes en un desmai durador, 
mentre un pessigolleig estrany corria per sa bruna i 
poblada cabellera, com si el cabell s’emblanquís, com si la 
neu de la impotència anés cobrint sa testa.” 
El 1915 s’edita La lloca de la viuda i altres contes, d’on 
sobresurt un conte que més endavant convertiria en peça 
teatral:“El comiat de Teresa”. És un relat sensible on 
endevinem aspectes de la seva biografia i del seu 
pensament, l’oposició entre creació i vida responsable. 
Molt pròxim en contingut a “El desig de pecar”, però més 
breu i menys irònic.  
“El seu mestre, en Benigne, se’n sentia corprès, d’aquella 
mirada...li parlava d’art, d’art veritable, d’aquell art 
que li havia fet plorar tantes llàgrimes ocultes, que 
l’havia dut a la pobresa i a la vergonya de no poder 
mantenir una família (...) 
-Aleshores, per què no ho sacrificava tot per seguir la 
seva vocació? (...) 
-No tenia pas el dret de sacrificar els fills. 
-Oh!, els fills –replicà Teresa- Abans dels fills. Tot ho 
volen, els homes!”p.96 
Cap a 1898 havia publicat a Lo Geronès; s’incorporava al 
grup de joves escriptors modernistes gironins. El 1902 
havia entrat a la redacció de la revista Vida, d’allí 
passarà a col.laborar a la Revista de Catalunya (que 
dirigia Josep Carner a Barcelona)i els del grup de la 
revista Enderroch (Xavier Montsalvatge, Carles Rahola i 
Miquel de Palol). I en d’altres publicacions: Lletres, 
Lectura, Joventut.  
A Girona té problemes pel fet de decantar-se cap a un 
catalanisme d’esquerres i finalment el 1912 s’instal.la a 
Barcelona on publicarà llibres de contes i de teatre. Hi 
dirigeix L’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia i 
col.labora a la pàgina literària de El Poble Català. Hi 
farà de crític teatral a La Veu i a la Revista de Catalunya 
i de professor de dibuix i pintura a l’Escola del Bosc de 
l’Ajuntament de Barcelona. És el temps en què acaba, amb la 
novel.la L’impenitent, la trilogia Entre la terra i els 
núvols (que conté, a més, les novel.les L’hereu i El 
vagabund ). 
Ell se sentia marginat per l’època noucentista, que havia 
renegat de la novel.la, i de la moral burgesa, que no 
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s’interessava per la Literatura i, en general, per la 
cultura.  
 
 
Parlem de l’obra, de Josafat, publicada el 1906. Després de 
rumiar-ho bé, he decidit començar pels personatges. 
N’hi ha quatre. Josafat, Pepona, Fineta i l’església. Fa 
notar Jordi Castellanos que tots tres noms  pertanyen a un 
mateix patronímic: Josafat té una connotació bíblica, 
religiosa; Pepona, fa pensar en una nina barata de galtes 
vermelles i Fineta ens suggereix una certa pretensió 
d’elegància i de vanitat. Castellanos parla de tres vectors 
d’un mateix drama:la religió en el sentit més primari, la 
naturalitat matussera i el refinament. 
La primera descripció del persontge apareix al primer 
capítol:” Per allí trafiqueja un home jovenàs, alt, 
encorbat, de crani punxegut, nas d’aligot, boca concreta, 
pèl aspre i ulls blavosos, esquitxats de volves més fosques 
que els donen aparences i fredors de marbre jaspiat. Sol 
estar arraulit prop del braser o bé mig ajagut en el seu 
banc, que bruny amb el fregadís del seu cos, rosegat de 
mandra, estremit de misteri, malalt de silenci i de 
penombra. El seu vestit de vellut és tan semblant de color 
amb la muralla, que no és pas fàcil distingir-lo a primera 
vista; el visitant que entra allí l’endevina per un gruny 
feréstec i agressiu, on, amb la faç entre les mans, sembla 
rumiar constantment”(p.9). 
Josafat té un físic de gegant i un esperit d’home feble. La 
feblesa prové de la religió: les prèdiques del rector del 
poble; davant de l’impuls sexual viscut com una temptació 
de pecar es refugia en la religió, que l’espai de la torre 
sembla simbolitzar. No mostra cap sentiment ni emoció cap a 
Pepona, tan sols la veu com una dona que podria convertir 
els actes del seu instint sexual en un assumpte beneït. La 
del protagonista és, doncs, “la imatge del fanàtic que 
demostra que, en la seva fortalesa... no hi ha altra cosa 
que la submissió passiva als altres i, en el fons, una 
absoluta por a la vida”. 
Pepona i Fineta coincideixen en el fet que són dues 
prostitutes, però tant el físic com l’actitud difereixen de 
l’una a l’altra.  
La descripció de Bertrana és completíssima. 
“Era una dona d’aspecte sanitós, madura i esplèndida; la 
seva carn, un xic masegada per contínues carícies,  
trontollava sota el vestit, a través de la roba del qual 
passava una transpiració tèbia i flairosa. Per la gorja i 
les munyeques s’endevinava la blancor de la seva pell, 
mentre una lleugera i antiga pàtina de sol li emmorenia les 
mans i la cara. La seva boca grossa, mig oberta per un 
somriure burlesc, ensenyava les dents, admirables de 
netedat i de simetria; dents que feien pensar en gelositats 
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amoroses, en besades crudels i en pruïges satàniques. Era 
perillosa, enfollia el cor i emboirava el pensament amb 
carnals embriagueses”.(p.18) 
L’última frase avui em sona sobrera. Però el retrat em 
sembla excel.lent. Puc afegir que, malgrat conèixe’l, 
s’espanta del campaner i del lloc on viu, no veu l’hora 
d’allunyar-se’n. 
Doncs, ¿per què no és ella qui tempta Josafat? Ella que ja 
ho havia fet al poble quan guardava porcs? Llavors 
l’església s’havia interposat entre tots dos; ara és Fineta 
qui s’hi interposa. 
L’autor dedica a la seva descripció el doble d’espai que el 
dedicat al personatge de Pepona. Faré un resum de les 
frases que em semblen més significatives. 
“No venia pas sola. Fent contrast amb ella una joveneta de 
poca estatura, ciutadana, feble, malaltissa. A la seva faç 
empolvorada semblava dur, estergides, un munt d’històries 
de llibertinatge; els seus llavis petits, desperfilats per 
innombrables besades, aixafats per la continuada  impressió 
d’altres llavis sedents i lúbrics, es contreien amb 
expressió lassa; i el seu nasset delicat i elàstic, de 
badius impetuosos, semblava rastrejar de continu sentors de 
luxúria. (...) Les celles, sota les quals brillava el foc 
verdós de les nines descarades, s’ajuntaven sovint amb un 
gest repulsiu d’immensa tossuderia. Una terrible cabellera 
rossa, crespa i onejant com les flames d’una foguera, moria 
a la seva nuca, on passaven a cada instant esgarrifances 
magnètiques. Espantava mirar-la; xuclava l’esguard com un 
abim de deshonestedat; a les seves entranyes hi devia haver 
desconegudes estridències, un tresor d’aberracions 
delirants.” (p.19)   
J. Castellanos recorda l’arrel bíblica de la tradició 
literària que dibuixa la dona com un ser menyspreable per 
primitiu, lligat a la terra i sotmès a instints primaris, 
incapaç  d’alliberar-se’n. El s.xix  Baudelaire sembla 
recollir aquesta tradició. A “Mon coeur mis a un” de Les 
flors del mal, conclou: “La dona és natural, és a dir 
abominable”. Però ens fa notar que l’equació Mort-Religió 
és present a la novel.la com una base important i que les 
dues representants del sexe femení representen la Vida. 
Cal no deixar passar la referència literària al mite de la 
Bella i la Bèstia, però l’hem de considerar una simple peça 
d’una relació eròtica no pas el tema central de la 
novel.la. No és pas la Bèstia que s’enamora de la Bella, si 
no que Fineta tempta i obté Josafat; ho fa vestida de 
beata, amb la qual acció P.Bertrana brodava la descripció 
de les sensacions contradictòries del protagonista. 
La catedral és un altre gran personatge, en especial els 
espais que Josafat recorre; el campanar, la bòveda, 
l’escala, la cambra... 
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Pere Farrés en el seu estudi sobre Josafat assenyalà com 
els espais de la novel.la apareixen descrits per Innocenci 
Aspriu  a El vagabund , alter ego del novel.lista, com a 
experiència viscuda a la ciutat de Girona. 
“La basílica de Sta Ma fou encara, molt de temps, el lloc 
preferit d’Innocenci. Un jorn tingué l’avinentesa de pujar 
al campanar. Llavors descobrí un món nou on podria 
distreure’s percaçant quimeres i emocions noves. Va fer-se 
benvoler pels campaners mostrant-se generós i ells el 
deixaren vagar lliurement per llurs dominis (...) eren una 
estranya barreja de seminaristes i bastaixos joves de 
faccions borroses una mica sorruts. El color de llur pell i 
de llurs vestits de pana es confonia amb el to de les 
parets i amb el de l’escàs moblatge. 
Una llum trista, filtrada per uns vidres polsosos, queia 
des de molt amunt, com un ruixim de cendra, sobre els homes 
i les coses(...) l’impressionaren molt els contrapesos del 
rellotge (...)Tanca la torre una porta baixa, matussera, de 
golfos i forrellats revinguts. El qui hi entra ensopega amb 
el primer graó de la interminable escala de cargol... que 
es retorç en la fosca, amunt, amunt del campanar, fina a 
assolir la claredat del cel. 
Així descriu la cambra de campaners: “Està situada a mitjan 
campanar, sota el rellotge. És com un niu d’aligots penjat 
a l’altura...Per atalaiar el defora i copsar la llum del 
sol cal muntar cinc rústegues llambordes esglaonades i 
caminar per una plataforma de quinze pams; tota la 
gruixària del mur... Surava a l’ambient una mena de tristor 
entre monacal i patibulària. Tanmateix, quina rara i fosca 
existència la d’aquells homes!”(p.51)   
Crec, com Farrés expressa en el seu estudi, que l’ambient 
és decisiu en la novel.la, però no anul.la els personatges 
ni la seva història. 
 
L’argument podria resumir-se en forma de breu nota 
informativa: El campaner de l’església de Santa Maria 
assassina una prostituta amb qui mantenia relacions des de 
feia mesos. O bé: Trobat el cadàver d’una dona en avançat 
estat de descomposició en un espai a tocar del mur de 
l’església de Santa Maria; podria haver estat assassinada 
pel seu amant, el campaner de la citada església. 
Estem davant d’una novel.la breu i estructurada en tres 
parts ordenades. A Josafat hi ha tres capítols 
d’introducció, tres de nus i tres de desenllaç. No hi ha 
gaire intriga ni grans incidents. Els elements premonitoris 
juguen un paper important dins del pensament del lector, 
que, més que sotmès a la sorpresa, se sent esperonat a la 
comprovació.  
Amb mirada d’avui, el conflicte presentat per l’argument 
tindria dues solucions. Josafat i Fineta se’n van junts a 
una altra banda. Josafat decideix deixar la dedicació a 
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l’església i la pressió de la noia i fuig sol. Una altra 
solució en drama: el suïcidi després de la gravetat de la 
seva acció. De fet aquest tercer desenllaç seria molt a 
prop del que li donà l’autor. La bogeria representa una 
forma de mort, la persona és diferent a  tal com era quan 
no n’estava afectat. 
 
Anem a poc a poc. Trobem que el capítol primer ve a ser un 
resum esquemàtic dels elements bàsics de la novel.la. Se’ns 
descriu l’ambient que és un món, la torre de l’església de 
Santa Maria, on passarà tota l’acció. Se’ns descriu el 
protagonista (aspecte, biografia, problemes irresolts). I 
encara, el final del capítol connecta amb el final de la 
novel.la. És clar que el lector disciplinat no ho pot saber 
perquè li falten una cinquantena de pàgines per llegir. 
Allò que en el capítol u és anhel recòndit per 
contradictori, el retorn a la percepció harmoniosa de la 
natura, es realitzarà al final, a un preu gens 
menyspreable. Podríem dir que ha tingut una solució 
metafòrica. 
El capítol dos, en canvi, inclou un modest incident; sembla 
estar construït tan sols per fer avançar l’argument. Dues 
pàgines són ben poca extensió al costat de la desena 
passada de planes dels capítols sis i set.   
Quan arribem al tercer, dos personatges irrompen en 
l’acció, dins la torre tancada i tot de presagis fatals 
brollen. (21) “La flama de la llumenera projectava ombres 
tètriques: les formidables parets, amb els carreus 
terrosos, pareixien isolar-les de tota cosa vivent; la 
volta no es veia, i allò semblava  el fons d’un pou sense 
sortida, lluny dels homes, apartat de tot auxili, de tota 
esperança.” 
 
La segona part comença doncs en el capítol IV, on se’ns 
descriu amb més detall encara el domini de Josafat alhora 
que ens queda dibuixat com a personatge. Dins els espais de 
l’església es veu amb cor de defensar-se d’un atac de tots 
els lliurepensadors, republicans, heretges i es veu com un 
heroi. Canalitzaria l’agressivitat per un bon fi, com un 
heroi, segons la seva fidelitat als clergues. Notem que 
Prudenci Bertrana estaria en el grup de persones a qui 
Josafat desitja esclafar com l’indiferent que continua 
caminant davant l’eucaristia.  
És en aquest capítol que la fam sexual del protagonista 
albira el menjar encara en la dualitat: sacramentable, 
Pepona, i pecaminosa, Fineta.  
El capítol cinquè constitueix l’esclat de la unió entre 
tots dos personatges. Ella disfressada de penitent, de 
negre, i ell desbordat pel desig. (p. 36)”S’aquietà com una 
hiena farta de carnassa, emperesida per la digestió lenta 
del seu macàbric festí” 
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En el capítol sisè el temps ha fet un salt:”Les relacions 
de J. i F. duraren mitja primavera.” L’actitud varia entre 
ambdós: en Josafat és un binomi: plaer-penediment; en ella, 
és sexe i novetat. (p.38) “Ella parodiava la dona robada; 
ell, el bestial amor, la insaciable cobdícia del simi”. 
Sadisme: “Pega’m, Josafat!” 
Hi ha un conflicte: Fineta es queda tota la nit. 
Presagis:”Fineta gaudí de tots els terrors i de totes les 
buidors tenebroses”(39), sentí fredors catalèptiques “idees 
macabres l’esfereïen: estava dins un grandiós sepulcre 
saciant la voluptat profanadora d’un monomaníac; un càstig 
horrible planava sobre d’ella; oïa el pas de cent fantasmes 
que venien a satisfer ardències d’ultratomba; les passades 
exaltacions de Josafat les creia preludi d’una mortal 
escomesa, i espiava l’entrada amb ulls immòbils d’esglai, 
segura de veure retornar el campaner amb un punyal acerat 
dintre les mans crispades.” (40)  
I tres incidents: l’extrema-unció, els clergues que porten 
els papers a Josafat i, per fi, Pepona busca Fineta i es 
barallen. Al matí, Josafat es confessa amb el jesuïta. 
Queda, doncs, la conclusió, servida també en tres capítols. 
El set avança amb el cop mortal. 
El vuit comença enllaçant amb el final del sis, la 
confessió. (55) “I no vingué l’ombra alta i severa. 
-Vetllaré per vós; el pecat que contamina  la vostra 
ànima... Així li parlà el confessor... i això recordava 
Josafat i això determinà aquella violència.” És la veu 
narrativa qui ens orienta; calia? 
Ell desvarieja, la dona no és morta, delira. Presència de 
la campana. En contrast amb el detallisme de les 
decripcions, hi ha una sobrietat dels paràgrafs que narren. 
Valgui com a exemple una frase fugaç per a un fet 
trascendent: “Féu ell allò que havia encomanat a les lleis 
de la matèria, a la inèrcia de les coses” (59) Després, 
col.loca la moribunda dins d’un banc d’església i, 
sorpresa, menja pa i vi abans d’adormir-se. Hi ha una 
referència a la comunió que afegiria al crim la idea de 
sacrilegi. Ha pecat contra la vida i menja i beu com si 
res. 
Capítol 9, el darrer. Dia normal a l’església, són 
pràcticament les úniques imatges lluminoses que Bertrana 
concedeix a l’església on s’apressen persones amables i 
somrients. 
Queda encara per a Josafat el trasllat del cos. Terra, foc, 
aire (vent) i aigua. Finalment la pluja s’alça com una 
solució al desvari del protagonista . 
L’endemà, l’església resta tancada. Quan el manyà obre se 
sent la tonada d’un flabiol “com un seny que divaga”.  
 
Marta Nadal troba que el tema de la novel.la és la 
repressió. L’autorepressió que el protagonista s’imposa és 
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vençuda per l’instint; el pes de la contradicció el 
converteix en víctima de si mateix. 
Pere Farrés ha escritque el tema consisteix en la 
destrucció de l’individu, incapaç de superar la lluita que 
en ell exerceixen les forces còsmiques bàsiques dels 
principis del Bé i del Mal. 
 
Sobre l’estil de l’autor de Josafat sembla haver-hi acord 
entre crítics tan distants en el temps com Doménec Guansé i 
Jordi Castellanos. És notable el detallisme descriptiu, 
l’adjectivació precisa i plàstica, relacionat amb la 
coneguda pràctica de la pintura de l’autor. L’aconsegueix 
amb adjectius on dominen els de color i de textura. L’ús 
d’augmentatius i de despectius afegeix connotacions 
grosseres als respectius substantius. Hi ha abundants 
personificacions i comparances. El to és agressiu, dur i 
feréstec. Però el detallisme descriptiu contrasta sovint 
amb la sobrietat de la narració. A la pàgina 59 expressa 
amb concisió –personificant- un moment trascendent de 
l’acció. “I la gorja de Fineta s’inflava... i el campaner 
féu ell allò que havia encomanat a les lleis de la matèria, 
a la inercia de les coses” 
Ramon Farrés assenyala els símbols, la majoria 
premonitoris, una manera que té l’escriptura de l’autor per 
posar en marxa la facultat de comprovació dels lectors. 
L’esparver, el flabiol, l’aigua, són tres dels símbols. 
N’assenyala més: el gat negre, les campanes... 
Jordi Castellanos afirma que la veu narrativa no 
personalitza, però en cap cas és neutra, per contra és 
altament suggeridora (“una terrible cabellera rossa...”) i, 
de vegades, gens objectiva (“espantava mirar-la; xuclava 
l’esguard com un abim de deshonestedat...”) 
 
Escriu Jordi Castellanos i jo resumeixo les seves paraules 
que tota la literatura modernista, i la novel.la 
especialment, està impregnada per l’”ètica de 
l’autorealització”, per l’estructura  d’itinerari 
biogràfic: l’home és diferent de la Natura pel sentiment 
que genera consciència i desvetlla la voluntat; així 
transforma i humanitza la Natura. En Solitud, l’Ànima és 
destructor, el Pastor, creador. La feblesa de Josafat prové 
de la religió; ni la recança de la Natura perduda, ni la 
descoberta del sexe, no li serveixen per redreçar la seva 
personalitat. 
La civilització imposa que la bondat natural sigui 
mediatitzada per la religió, que els impulsos naturals de 
l’home ho siguin pel vici i que aquest sigui tolerat. La 
Natura li queda inaccessible; en canvi l’aliença església-
prostitució funciona: el sagrat és per a Fineta un incentiu 
per al vici, contamina els espais de l’església amb la seva 
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presència. Josafat queda indefens i mostra la falsedat del 
refugi que ha triat, la manca de personalitat individual. 
 
El 1905 presentà l’original de Josafat a la Festa de la 
Bellesa de Palafrugell (jurat: Joan Maragall, Jaume Massó i 
Torrents, Joan Vergés...). Hi és premiada l’obra L’home bo 
de Josep Pous i Pagès. El fracàs de la novel.la a la 
convocatòria es transforma en un èxit del públic. 
Tal com havia passat amb l’obra mestra de Caterina Albert, 
Josafat va anar seguida d’escàndol. Ni l’una ni l’altre 
perseguien aquella reacció del públic, ben al contrari. 
L’una i l’altre devien sentir que tenien un bon argument, 
uns personatges contundents, l’ambientació i, sobretot, un 
tema etern, d’aquells que reben nova lectura a cada època. 
Jordi Castellanos aporta dos articles furibunds de l’autor 
a “La Restauración” de 1910 en relació a Josafat. Bertrana 
es va defensar certificant que l’obra neix de la realitat, 
de la crónica negra dels tribunals i que si hagués volgut 
treure’n profit s’hauria cenyit encara més a aquesta 
realitat. Carles Rahola desvetlla que el veritable referent 
del personatge era un capellà i que P.B. va tenir la idea 
d’ajustar-se millor a la realitat, però no ho va fer. Sens 
dubte, l’escàndol s’hauria multiplicat si hagués seguit 
aquell impuls. 
Joan Triadú al pròleg de Prudenci Bertrana per ell mateix 
afirma que Bertrana fou un escriptor que tenia l’escàndol a 
tocar ja que bona part de la seva obra es refereix a 
personatges coneguts. A Jo, memòries d’un metge filòsof 
retrata el metge Daniel Pérez. El protagonista de la 
trilogia Entre la terra i els núvols (L’hereu, El vagabund, 
L’impenitent) és Innocenci Aspriu, alter ego de l’autor. 
Afirma Triadú que l’escàndol es produeix també perquè ataca 
la ciutat on va viure trenta anys i desafia l’estètica 
noucentista. Per a ell, l’enemic són “els intel.lectuals”. 
Ell es defineix a si mateix com a inculte, salvatge, 
vagabund, ..., primitiu i d’ànima esquerpa, és a dir 
l’anti-intel.lectual, però comenta Doménech Guansé que a 
L’impenitent, publicat després de la mort del seu autor, 
malgrat “tot l’odi que hi segrega contra els 
“intel.lectuals” hi demostra que ell no és altra cosa que 
un intel.lectual pur, insubornable, incapaç de res més que 
d’escriure i que ho ha sacrificat tot a la perfecció del 
seu art”. 
La publicació de les Obres Completes l’any seixanta-cinc i 
el Premi de Narrativa que duu el seu nom i que s’inicià per 
suscripció popular contribuí a subratllar la importància de 
la seva obra i de la seva figura. 
Per tots els estudis esmentats i d’altres sabem que 
l’interès sobre Josafat es manté i també sobre el seu 
autor, l’acte d’avui n’és una mostra. 
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Rellegir Josafat, l’obra que més ha subratllat el valor 
literari de Prudenci Bertrana, a cent anys de la seva 
publicació, ha estat un plaer sorprenent. Agraeixo a la 
Institució de les Lletres Catalanes que em proposés 
reflexionar-hi. És ben cert que no som els mateixos lectors 
que fórem fa un temps i jo vaig llegir Josafat per primer 
cop al final dels setanta.  
Opino que ens trobem, doncs, amb una novel.la on tots els 
elements es reuneixen feliçment perquè hagi esdevingut una 
obra clàssica. Em refereixo primerament a les dimensions. 
El fet de ser una novel.la breu intensifica un argument de 
resum fàcil però que aborda de forma punyent un dels grans 
temes vitals: la llibertat. Sens dubte el dibuix dels 
personatges, entre els quals, aquell que coincideix amb 
l’ambientació i amb l’atmosfera, aquests espais lúgubres de 
la catedral, és una aportació valuosa que s’afegeix a les 
esmentades. I el llenguatge. L’ambició de l’autor, la 
valentia, la concisió, cada paraula hi apareix com a 
indispensable. Tot va conjuminar-se perquè el desig de 
crear es convertís, després del procés, en una novel.la 
contundent. 
 
He sentit l’atracció per aquest text i per aquest autor, no 
hi deixa d’haver en les meves lectures d’ençà un temps la 
meva mirada d’escriptora. Em va passar, l’any passat, de 
forma semblant rellegint Solitud de Caterina Albert i vull  
comunicar la comparació que he establert entre aquests dos 
creadors reunits per qüestions diverses; en primer lloc, 
pel territori que constitueix el primer contacte amb el 
món, la natura i les persones. 
Sabem que tant Els sots feréstecs de Casellas com Solitud 
de l’autora de l’Escala són dues referències per a Prudenci 
Bertrana. Després de donar tombs interessats al voltant de 
Josafat se’m fan presents els protagonistes d’una i d’altra 
novel.la, els temes, l’ambientació i les persones que les 
van crear. M’atreveixo a comentar aquestes impressions. 
Josafat està tan sol com la Mila, o més. En tots dos 
l’instint sexual els projecta cap als altres a risc de 
perdre-hi. Ella, malcasada; ell, solter i marcat per un 
ofici en l’àmbit d’allò religiós. En Josafat, la Natura és 
un cel d’infantesa i de joventut on hauria pogut encarrilar 
la vida, un paradís perdut. En la Mila, la Natura és una 
presència esquiva i temible malgrat les seves belleses. 
Caterina Albert troba en el desenllaç de la seva novel.la 
un nou significat del mot solitud. Puc definir-lo com 
aquell estat feliç en què la protagonista es fa càrrec de 
la pròpia vida i recomença. Prudenci Bertrana condemna la 
feblesa del seu personatge, convertit per la por en 
assassí, a una mort en vida. Una altra vida comença per a 
tots dos protagonistes al final de la novel.la; encara que 
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es presenta difícil, la de la Mila és conscient, la de 
Josafat, no. 
La senyoreta de l’Escala és una narradora valenta, però, 
coses de la vida, la seva biografia me la dibuixa escrivint 
en calma soltària, les circumstàncies li són favorables: 
l’economia, el grup familiar, la solteria. Veig en Prudenci 
Bertrana molt en comú amb els escriptors d’avui. 
Pluriempleat per tal de guanyar-se la vida, preocupat per 
la família, empès a deixar la casa, la ciutat de Girona, 
disgustat perquè se sent exclòs pels intel.lectuals que 
banderegen, des del poder cultural, una manera “nova” de 
pensar. 
Entendreixen els comentaris de la filla Aurora, 
l’escriptora, a les Memòries. Explica el gran disgust que 
passà quan, havent-li avançat que amb Josafat guanyaria el 
premi literari de Palafrugell, la coveniència de no 
afavorir l’escàndol, el féu recaure en una altra obra. 
Aurora compara aquell desfici enfonsat al que patia P.B. 
quan els seus fills tenien febre i quedava inundat per 
l’angoixa, tenallat.  
No va guanyar el premi de la Bellesa de Palafrugell, però 
la novel.la Josafat ja havia tret passaport per traspassar 
les fronteres de la seva època i ocupar un lloc d’honor en 
la tradició literària del seu país. Del nostre. 
                                              
                                           Maria Barbal    


