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Aurora Bertrana. Art i passió

S’

escau el 125è aniversari del naixement d’Aurora Bertrana i el
150è del seu pare, el novel·lista Prudenci Bertrana. El PEN Català
s’afegeix als actes de commemoració del que s’ha unit com a Any Bertrana amb una contribució especial que ens fa molt de goig, mentre
esperem que l’efemèride ens aporti la publicació de bona part de la seva
obra, avui molt difícil de trobar, per tal de restituir-la en el lloc que li
pertoca dins les nostres lletres.

Gràcies a Adriana Bàrcia, estudiosa de l’obra de l’Aurora, podem oferir en aquest àlbum d’homenatge, a part d’una semblança il·lustrada
de l’autora, tres textos inèdits que considerem que són força paradigmàtics de la figura polièdrica d’Aurora Bertrana. Es tracta de tres conferències sobre feminisme i viatge que Aurora Bertrana va fer: dues
a l’Ateneu Barcelonès, com a presidenta del Lyceum Club, i l’altra al
Centre Excursionista de Terrassa, datades l’any 1930 El viatge educatiu
instructiu i, el 1931, La dona i el viatge i El nostre feminisme.
Tots tres textos ens permeten acabar d’arrodonir la figura d’aquesta
escriptora, a la vegada músic professional com a concertista de violoncel, amb dots per a les arts plàstiques, com el lector veurà en aquestes
pàgines. Però també activista irreductible dels drets de les dones i de
la seva presència i paper en una societat que avui enyorem.
Durant els anys 20 i 30, fins a l’esclat de la guerra civil, segurament empesa per l’ambient familiar i per l’admiració pel pare escriptor i pintor,
Aurora és una dona amb veu influent i autoritzada. Activa en tres causes
que la societat republicana propicia: el paper preponderant de la dona
en l’àmbit públic, la seva instrucció i el seu paper en l’aconseguiment
d’una societat més igualitària. Participa en tots els fòrums com a dona
oberta i moderna que és, aportant un discurs agosarat, diferent, que
contrasta amb el discurs més tradicional, poc obert a la societat i sem-
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pre submís. Aurora és el paradigma de la dona moderna que viatja i que
sap treure profit cultural del viatge. No és una turista, sinó una viatgera
encuriosida. Tot allò que viu en les seves estades a països exòtics ens ho
deixa transmès en les seves obres, que són sempre una finestra oberta
a l’acceptació de la diferència, a l’obertura a allò desconegut. Ella mateixa serà una viatgera agosarada, sobretot en el seu viatge al Marroc,
que farà tota sola amb una màquina de retratar al damunt, i que ens
deixarà una visió impagable de la dona musulmana a El Marroc sensual
i fanàtic (1936), ben diferent de Paradisos oceànics (1930), l’obra que la
va a donar a conèixer.
Aurora Bertrana respon a un model de societat , la de la República, que
va quedar esmicolada amb la guerra i que el franquisme es va encarregar de dissoldre. Per això, aquell somni de promoció cultural a través
del Lyceum Club de Barcelona, que va contribuir a fundar i presidir el
1931, propiciant el “Manifest a les dones” i, junt amb les bones amistats d’aquest moment, com és el cas del poeta Carles Sindreu, promotor de les sessions del Conferentia Club, van ser els responsables de
sacsejar culturalment la capital catalana aportant el bo i millor de la
intel·lectualitat europea del moment. Durant la dictadura franquista,
aquests personatges no van tenir cap lloc en l’esfera pública i van haver d’assumir una derrota tramposa, una vexació cultural i moral que
els va fer replegar i emmudir. Ben reveladors d’aquesta situació són
els dos volums de les seves memòries. L’escriptura, que havia nascut
de la passió creadora, va salvar del silenci absolut bona part d’aquesta
generació que tenien un futur esplendorós i que la injustícia històrica
va estroncar. És un deure de gratitud reivindicar-los i tenir-los presents
podent-los llegir. L’única manera de reparar en part un greuge que ningú va reparar-los en vida.
Carme Arenas
Presidenta
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La dona que estimava
els salvatges torna a casa

D’

un temps ençà, freqüenten commemoracions literàries sota el lema Any. Aquest
2017 ha tocat als Bertrana: Prudenci i Aurora,
pare i filla. Celebrar l’Any Bertrana, com els altres,
ha de servir, ni que sigui una mica, per treure la
pols de lletres i noms. Si per a alguns aquest tipus
d’efemèrides els funciona com a descobriment, ja
ens val; si per a d’altres comporta una relectura,
també. I aquest és el punt Bertrana, concretament, el punt Aurora Bertrana.
L’escriptora gironina em va atrapar en el moment en què la vaig fer tema de recerca dins el
programa de doctorat de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Així doncs, per descobrir-la vaig haver de marxar de Girona, ciutat que ens va veure
créixer a totes dues, i vaig haver de tornar-hi per
endinsar-me en els manuscrits del Fons Bertrana
de la biblioteca de la facultat on em vaig llicenciar.
Aquestes anades i vingudes van ser tan paradoxals com el fet mateix d’ignorar una autora que no se m‘havia aparegut en cap moment
de la vida acadèmica. Tot plegat em va semblar
prou revelador. I llavors, resseguint les Memòries,
m’hi vaig acabar d’enganxar: obra i personatge
em van enlluernar alhora que ens picàvem l’ullet
per afinitats, inquietuds i, sobretot, per la dèria
de l’escriptura. Ens separaven anys i fets, però
la literatura (amb totes les lletres) ens salvava
d’aquests marges.
Amb el temps i l’elaboració d’aquest volum,
he reforçat la mirada vers una escriptora que ha
traspassat la qualitat de ser objecte d’estudi. És a
dir, m’hi he acostat encara més, sense claudicar a
l’hora de mantenir-hi una certa distància. Vivim
la literatura des de la passió i la necessitat, no
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concebem el viatge com una simple postal, reivindiquem la condició de la dona i procurem
mantenir-nos davant les adversitats.
I subscric: “El primer que s’ha de fer amb la
vida és ‘viure-la’ i després, si de cas, ‘escriure-la’
amb coneixement de causa”. Com s’és dit, la seva
va ser una vida de novel·la. De Girona a Barcelona
i després a Suïssa i França, Aurora Bertrana va
ser una viatgera infatigable, una dona amb caràcter i vena d’artista. I, dins d’aquest quadre, cal
subratllar la irrupció de Paradisos oceànics, que
l’any 1930 va esdevenir tot un revulsiu en una Catalunya amb ganes de progrés i modernitat.
En aquest àlbum trobareu una Aurora en plena efervescència, el model d’intel·lectual cosmopolita, la feminista que defensa, a més, el viatge
com a experiència vital. Coneixereu de primera
mà la faceta pública d’una escriptora que arriba
d’Oceania i que defensa els salvatges contra els
que es qualifiquen de civilitzats. A més, recomana
a les dones que s’instrueixin per a un bé espiritual
(i, de retop, social) encasellat en una ideologia
molt particular.
L’interès d’aquest àlbum rau en les paraules
de Bertrana, sobretot tenint en compte que són
concebudes a partir d’una finalitat oral. Aquí
l’artifici és un altre. Durant aquest període, vesteix molt bé l’etiqueta d’escriptora exòtica i se
n’aprofita per fer-se un lloc en l’espai sociocultural. Es prodigava amb conferències i articles per
a la premsa, cosa que li va suposar una projecció
que la situaria a una primera fila que compartiria,
fins i tot, amb Macià i Companys.
Malgrat tot, el 1934 des de les pàgines de La
Humanitat pregonava: “No em condemneu sen-

se llegir-me”. L’autora reivindicava una visibilitat
que superés l’exotisme que, d’altra banda, l’havia
encaixonada. Quan torna a la Catalunya grisa, la
franquista, se sent estrangera en pròpia terra i
aquella etiqueta, la de llavors, encara li pesava.
Tot i les vicissituds, no va decaure i, en aquest
sentit, afirmava: “No oblideu que ni un sol dia de
la meva vida he deixat d’escriure, perquè per a
mi, escriure és com a respirar”. Avui, però, torna
a casa.
La vàlua d’aquest àlbum és donar llum a textos orals inèdits per llegir Bertrana sense més filtres que els que hi vulgueu posar. Deixem-la dir,
doncs; després judiqueu tenint en compte, però,
el context de les premisses que defensa sobre la
dona i la concepció del viatge. I és que, segons
escriptors de l’època, Aurora Bertrana va irrompre a la Catalunya de preguerra com un tren exprés; una altra cosa és si suportaria l’alta velocitat
d’avui. Retratar la dona musulmana com ho va
fer a El Marroc sensual i fanàtic (1936) o defensar
la culturització femenina bé podrien comportar
uns quants caràcters a les xarxes socials, per
exemple; així com obrir altres debats no resolts,
a hores d’ara.
Així doncs, i per tancar el cercle, aquest Àlbum
del PEN Català és un pont que ens condueix de la
banda més acadèmica (la dels manuscrits inèdits)
a la d’una publicació que baixa al carrer i fa sentir
la veu d’una Bertrana que trobaria el seu lloc en
una societat tan convulsa com l’actual. Coneixeula i redescobriu-la, perquè aquí la indiferència no
guanya.
A banda, agraeixo a Carme Arenas i a l’entitat que presideix que s’hagin interessat per

l’Aurora i per aquests textos tan peculiars en
el gruix d’una obra literària. Amb aquesta iniciativa, afegirem un granet més per afermar la
presència d’una autora, sens dubte, interessant.
També vull compartir la satisfacció d’haver
elaborat aquest àlbum amb el personal de la
biblioteca del Barri Vell de la Universitat de Girona i l’Oriol Ponsatí-Murlà, que treballen per
consolidar encara més els Bertrana. Així mateix, agraeixo la col·laboració inestimable de
totes aquelles persones que m’han ajudat en la
no gens fàcil recerca d’imatges per bastir aquest
volum; algunes ens han permès reproduir documents particulars, altres ens han donat un cop de
mà en la recerca, prou àrdua, de trobar imatges
d’una època en què encara no existia l’ànsia ni
els mitjans actuals per retratar i retratar-se. Fins
i tot, alguns ens han comunicat que endinsar-se
en aquesta tasca, els ha suposat tota una troballa.
Finalment, vull remarcar que aquest projecte
i altres activitats que he dut a terme amb motiu
de l’Any Bertrana m’han recuperat l’Aurora; malgrat que, d’una manera o altra, no havia marxat. I,
deixant a banda la pròpia experiència, celebro sobretot que aquesta escriptora hagi conquerit no
només el món, sinó que bé li podríem confirmar
que amb les reaccions i comentaris que he anat
recollint, ha conquerit tots aquells que s’hi han
acostat i tots aquells que, des de fa temps, ens
tenia ja ben guanyats. I acabo dedicant aquestes
darreres línies al suport de la meva família i, en
especial, al meu pare.
Adriana Bàrcia
Girona, 2 de maig de 2017
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DESCOBRINT BERTRANA:
L’AURORA INÈDITA

El desconeixement sobre l’obra i la figura d’Aurora
Bertrana Salazar (Girona, 1892-Berga, 1974) era una
constant a l’hora de referir-se a aquesta autora, així ho
van constatar M. Aurèlia Capmany i M. Antònia Oliver,
prologuistes en les reedicions de Paradisos oceànics (1930)
i El Marroc sensual i fanàtic (1936), respectivament.

Portada de Paradisos
oceànics (1930). Ed. Proa.

Retrat d’Aurora Bertrana elaborat
per Prudenci Bertrana (sense data).

Portada d’El Marroc
sensual i fanàtic (1936).

Museu d’Art de Girona.

Ed. Mediterrània.
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Retrat d’estudi de Prudenci
Bertrana als vint-i-cinc anys
(1892). Fons Miquel de Palol
Felip. Ajuntament de Girona.
CRDI (Oscar le Normand).

Retrat de Neus Salazar
(sense data). Memòries fins
al 1935. Ed. Pòrtic

Tot i que l’ombra del pare, Prudenci Bertrana, hauria
d’haver estat prou allargada perquè hagués ocupat un
lloc pertinent en la literatura catalana del segle xx; la
paradoxa, ara per ara, es manté inevitable. Aurora roman,
en alguns aspectes, inèdita.
Amb tot, i a banda del cognom, va sumar prou mèrits per
ser una veu de referència. El gruix de documents que
basteix el Fons Bertrana de la Universitat de Girona i els
no pocs estudis, ressenyes i actes diversos que han anat
sorgint d’un temps ençà, haurien d’haver estat peces clau
d’un engranatge prou potent per tal que l’obra d’aquesta
escriptora tornés als aparadors, les biblioteques, les aules,
en definitiva, al carrer. I és que, potser, l’afany acadèmic,
en aquest cas, ha pogut més que el de les editorials.
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Així doncs, des d’aquestes pàgines donarem veu a l’Aurora
dona, l’Aurora viatgera, la intel·lectual moderna que
irromp com una alenada d’aire fresc a la Catalunya de
preguerra. Gràcies a les conferències que hem seleccionat
del Fons, entreveurem la faceta pública de l’escriptora
compromesa que, parlant dels seus periples (ja sigui a
la Polinèsia o al Marroc), manifesta una determinada
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El trio Glasser-Bovard-Bertrana
a Chamonix (1924). Memòries fins
al 1935. Ed. Pòrtic.

Aurora Bertrana disfressada de
dama del segle xviii. Memòries
fins al 1935. Ed. Pòrtic.

Aurora Bertrana amb altres
banyistes al Garraf (1918).
Fons Perdigó. Arxiu Fotogràfic
Centre Excursionista de Catalunya.

concepció del viatge i, de retop, esbossa una ideologia
molt concreta sobre la condició de la dona en un temps
i un espai en plena efervescència política, cultural i social.
I és aquí on rau l’interès d’aquests parlaments; mentre
que en altres conferències l’autora descriu els paisatges
i narra les peripècies inherents de tot viatge (textos que
es conserven en el Fons i en què retrata l’entorn polinesi),
en El nostre feminisme, El viatge educatiu i instructiu i
La dona i el viatge, Bertrana posa sobre la taula qüestions
que fugen de la simple estampa.

Aurora Bertrana al Garraf (1918).
Fons Perdigó. Arxiu Fotogràfic Centre
Excursionista de Catalunya.

Pel que fa a l’anàlisi més aviat literària, es poden
considerar aquests textos com a peculiars dins la
producció de l’escriptora, en el sentit que van ser
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concebuts a partir d’una finalitat oral específica.1 La
publicació de Paradisos oceànics, fruit de l’estada a la
Polinèsia del 1926 al 1929, li va garantir una projecció a la
qual va saber treure prou suc. Bertrana va formar part
de la xarxa cultural femenina d’esquerres, va promoure
projectes i entitats, com el Lyceum Club, i va fer-se
present en diaris i revistes (la quantitat d’articles a la
premsa és força simptomàtica).2 La militància a Esquerra
Republicana de Catalunya, partit que va representar a les
eleccions del 1933, va esdevenir una fita que va refermar
l’ànsia de Bertrana per esdevenir referent per a unes
dones que estaven en el punt de mira.

1. Apuntem aquí que hem mantingut una llengua prefabriana i que només
hem esmenat alguns detalls tipogràfics o mots que podrien haver dificultat
la comprensió d’algun fragment.
2. Vegeu Neus Real, Aurora Bertrana, periodista dels anys vint i trenta, Girona,
Fundació Valvi, 2007.

Aurora Bertrana i Denys Choffat a Chamonix
abans de casar-se. Memòries fins al 1935. Ed. Pòrtic.

Retrat d’Aurora Bertrana elaborat per Prudenci
Bertrana (sense data). Fons Bertrana. Universitat
de Girona.

Aurora Bertrana vestida a l’estil polinesi (1928).
Memòries fins al 1935. Ed. Pòrtic.
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Per tant, aquestes conferències testimonien el període
d’esplendor en què estava immersa una autora que
recorria Catalunya per difondre l’experiència enriquidora
que suposa emprendre un viatge amarat d’exotisme; un
exotisme, però, que li serveix de marc per declarar-se
defensora de les races salvatges contra la civilització i els
efectes del colonialisme. Juntament amb aquests ecos
rousseaunians, que aquestes aventures les protagonitzés
una dona reforçava encara més la imatge de revolucionària cosmopolita. Per això, en Bertrana feminisme
i viatge són cares d’una mateixa moneda.
En aquest sentit, cal situar-la en la corda de les escriptores
que reflectien un tipus de dona que vestia pantalons i
sabata plana, feia esport, anava a la universitat i centres
culturals, treballava dins i fora de casa (d’acord amb certes
limitacions) i es feia sentir a les Corts.

Targeta postal d’Aurora Bertrana
a Miquel de Palol, des de
Barcelona (1921). Fons Miquel de
Palol Felip. Ajuntament de Girona.
CRDI.

Targeta postal d’Aurora Bertrana
a Carles Rahola; en el remitent
apareix l’adreça de l’Ateneu
Barcelonès (1931). Fons Carles
Rahola Llorens. Ajuntament de
Girona. CRDI.

Revers de la targeta postal a
Carles Rahola amb la imatge
d’una noia tahitiana (1931). Fons
Carles Rahola Llorens. Ajuntament
de Girona. CRDI.

Retrat de grup al jardí de la Muralla de la Mercè a Girona. D’esquerra a dreta:
Xavier Montsalvatge, Carles Rahola, Eduard Prats, Prudenci Bertrana, Tomàs Sobrequés
i Pere Ciurana (1907). Al llarg dels anys, Aurora Bertrana va mantenir l’amistat amb
el grup d’intel·lectuals amb qui es relacionava el seu pare. Fons Carles Rahola. Ajuntament
de Girona. CRDI.
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Carta d’Aurora Bertrana a Carles
Rahola en què l’autora assenyala
que li ha enviat el text d’una de
les conferències que té previst
de pronunciar a Barcelona
(1931). Fons Carles Rahola Llorens.
Ajuntament de Girona. CRDI.
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Les conferències deixen que traspuï una dona que
desbanca la intel·lectual «de torre de vori»3 (característica
de la burgesia catalanista) i la feminista de «xocolata amb
melindros», innòcua i emmidonada. Àngel Pons i Guitart
la va retratar resseguint aquesta línia:
Aurora Bertrana posseeix una cultura excel·lent i té un criteri molt clar,
molt liberal i acuradament modern de la vida. […] el seu temperament
és fort i picant com la mostassa alemanya. […] Aquesta escriptora és el
prototipus de la intel·lectual moderna. Ella no es desfà pas en lamentacions
i ploramiques per a defensar uns ideals humanitaris de llibertat, sinó
que se serveix d’unes armes que tallen com un estilet, i dant-hi un aire
de distinció i ciutadania que envejarien molts escriptors i diplomàtics.
[…] Els seus articles respiren un aire de llibertat absoluta. D’una llibertat
impregnada de Cocktail, de tren exprés, de transatlàntic, de tot, menys
de xocolata amb melindros.4

Així doncs, ja sigui en les conferències, com en els articles
a la premsa, Bertrana puja a la palestra per pronunciar-se
sobre el vot de la dona, el divorci, l’emancipació femenina,
i, fins i tot, la prostitució. Aquestes qüestions lliguen amb
el poder instructiu del viatge no turístic que ha d’aportar
prou coneixements perquè la dona reflexioni sobre el seu
rol. La dona instruïda serà la companya ideal, la mare, la
figura capaç de fer avançar la família, la societat, el país,
sense abandonar certs deures i complint en allò que li és
propi per naturalesa. Cal que la dona s’instrueixi i fugi del
feminisme «de pastes i quincalla»,5 així com d’influències
nocives (l’Església o ideologies burgeses i conservadores).
La cultura és la porta oberta perquè la dona s’impliqui en
la cosa pública; en canvi, la ignorància esdevé un perill
(per a les esquerres).

3. Vegeu-ho a la conferència El nostre feminisme.
4. [Àngel Pons i Guitart], «Jazz. Aurora Bertrana», L’Opinió, núm. 118 , 26-11-1930,
pàg. 12-13.
5. Rosa M. Arquimbau, «Feminisme republicà», La Rambla (Esport i Ciutadania),
20-4-1931, pàg. 13.
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Portada de la revista D’Ací i
d’Allà i article d’Aurora Bertrana,
«Fantasmes reials» (1928).
Biblioteca de Catalunya. Barcelona.
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Fragment de l’article d’Aurora
Bertrana «Ombres blanques a
Oceania» a D’Ací i D’Allà, (1929).
Biblioteca de Catalunya. Barcelona.
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Fragment de l’article d’Aurora
Bertrana «Raiatea la Sagrada»
a D’Ací i D’Allà (1929). Biblioteca
de Catalunya. Barcelona.
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Aurora Bertrana visita el palau del Raussini en companyia
d’un personatge representatiu de Tetuan. La imatge
va ser presa en l’estada al Marroc com a corresponsal
de La Publicitat (1934). Memòries fins al 1935. Ed. Pòrtic.
Aurora Bertrana i Denys Choffat navegant per la
Mediterrània (1934). Memòries fins al 1935. Ed. Pòrtic.

Tot i així, s’han d’entendre aquestes proclames en el just
moment en què s’efectuen; és a dir, si bé són declaracions
progressistes i reveladores (s’ha de subratllar el que va
representar que viatgés sola al Marroc), Bertrana no és
sinó filla d’una època i un to; per tant, no defensarà la
igualtat total o l’emancipació femenina sense reserves.
De totes maneres, això no deixa que aquestes afirmacions
siguin un contrapunt respecte al feminisme encotillat
hereu de Dolors Monserdà i la Lliga. Per una altra banda,
en aquests parlaments, Bertrana es manté lluny «d’aquelles
sufragistes rígides i malcarades que amb un cop de puny
desfeien la taula».6 I, malgrat que sosté la intenció
de desvincular-se de la política, les mateixes paraules de
l’autora delaten un pensament inqüestionable.7

6. Paraules de Carme Monturiol dins l’article d’Amanda Llebot, «L’activitat del
Lyceum Club», La Publicitat, 5-8-1932.
7. La Bertrana adolescent va conèixer la feminista Carme Karr, que el 1931 va
signar una manifest en què demanava al president Francesc Macià el vot per a
les dones. Així mateix, va ser la primera dona en pronunciar una conferència a
l’Ateneu Barcelonès.
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Acudit sobre Aurora Bertrana a El Be negre (1935).
Biblioteca de Catalunya. Barcelona.

Acudits sobre Aurora Bertrana a
la capçalera del setmanari satíric
El Be negre a propòsit de la seva
candidatura d’ERC amb motiu
de les eleccions de 1933. Biblioteca
de Catalunya. Barcelona.
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Després d’aquesta etapa brillant i el viatge al Marroc (ja a les envistes de
la guerra), l’autora viurà moments de vicissituds en què viatjar serà fruit
de la necessitat. Ja sense Denys Choffat, combinarà estades a França i
Suïssa. Vindran els «anys grisos»,8 el retorn a una Catalunya en què no
va acabar d’encaixar.9 De fet, reprenem aquell cercle en què Bertrana
no acaba de col·locar-se potser per la mateixa idiosincràsia de viatgera,
d’ànima inquieta. Ja llavors, ja després, l’autora es converteix en una
figura difícil d’ubicar. Les seves obres no van rebre l’atenció d’abans,
malgrat l’excepció de Vent de grop (1967), novel·la portada a la pantalla
sota el títol La larga agonía de los peces fuera del agua (1970) que va
comptar amb un emergent Joan Manuel Serrat. El premi Crítica Serra
d’Or per les Memòries va arribar just el 1973.

8. Vegeu l’entrevista de Mireia Xapel·li, «Aurora Bertrana: una escriptora, un pare, un premi», dins
Presència, 7-7-1969, pàg. 10-11.
9. Domènec Guansé ja albirava aquesta no-ubicació de l’autora a «Aurora Bertrana», La Rambla
(Esport i Ciutadania), 20-12-1930: «No dubto que la catalanitat d’Aurora Bertrana no sigui irreductible.
Ella no sembla, però, ben bé, una dona catalana. […] L’amor a la independència, l’odi a tota mena de
convencionalismes, el menyspreu a la moral burgesa, és una cosa que sobta en el nostre món femení,
més aviat decantat al casolanisme, sense altra defensa, generalment, que la hipocresia i la simulació.
En la nostra vida social, Aurora Bertrana s’hi ha sentit ofegada des de molt joveneta. Sens dubte
això fou llevat que féu fermentar el seu gust pels viatges, el seu gust per l’aventura, per l’imprevist,
per la vida errant i bohèmia».
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Permís de treball d’Aurora Bertrana al seu retorn a Catalunya. Família Quintana.

Aurora Bertrana amb Carles
Sindreu (1957). Fons Sindreu-BC.

Aurora Bertrana i Joan Manuel
Serrat (1967). Memòries del 1935
fins al retorn a Catalunya. Ed. Pòrtic.
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Altre cop recuperem aquella paradoxa segons la qual veure
el seu nom al costat d’altres com Carles Rahola, Miquel
de Palol, Lluís Companys, Francesc Macià, Bonaventura
Gassol, Salvador Espriu o Pau Casals no va ser suficient
per arrelar-la en la història de la literatura catalana
del segle xx.10 Tampoc, en aquesta línia, va suposar-li
garanties l’amistat que va mantenir amb Lluís Nicolau
d’Olwer, Víctor Català o Carles Sindreu, entre d’altres.
Va encapçalar el premi literari amb el nom del pare (amb
polèmiques incloses, val a dir-ho), va formar part en la
cerimònia en què es va col·locar el bust de Prudenci al bell
mig de la ciutat de Girona i, malgrat aquestes incursions,
el reconeixement a la seva obra, més enllà de les aventures
polinèsies i marroquines, va quedar a la recambra.11
El retorn a la Catalunya franquista agreix una existència
que relega la viatgera efervescent dels anys vint i trenta.
Arribats a aquest moment, Bertrana s’estableix en la
maduresa, en la reflexió d’una etapa mancada de risc,
d’aventura, de vida.
Aquests darrers vint anys no he viscut. És difícil d’explicar. Són anys
sense cap aventura, anys somorts, anys grisos. Només he viscut en les
meves obres literàries. Ara per a mi, escriure és viure, i l’aventura ja resta
contada en el contingut de la meva obra. […] Abans vivia en la vida. Adés
difícil; després, més difícil encara però sempre interessant. Fins que
vaig caure en el parany sentimental del país i la família. L’any cinquanta
encara tenia mare i tieta, que era tenir dues mares. Ara ja no tinc lligams
familiars; el país... és tan diferent de com jo el voldria! Ara la meva pàtria
sentimental són els fulls de paper on, dia darrera dia, escric les meves
memòries.12

10. En la Història de la literatura catalana contemporània (Riquer, Martí de et al.,
Barcelona, Ariel, 1987, vol. 10, pàg. 73-74), Aurora Bertrana entra dins el capítol
«Els joves: els marginats».
11. El 2006 Club Editor va reeditar Entre dos silencis; mentre que el 2000, Columna
es va fer càrrec d’El Marroc sensual i fanàtic. Es tracta, només, de dos títols d’un
corpus prou extens. A banda, el 2013, la Diputació de Girona va reeditar els dos
volums de les Memòries.
12. Vegeu Mireia Xapel·li, «Aurora Bertrana: una escriptora, un pare, un premi»
(op. cit.). Vegeu dins de Presència, núm. 336 21-9-1974, Josep Armengou, «Panegíric d’Aurora Bertrana, pàg. 7-8; Jaume Ministral i Masià, «Petit record per a una
dona sola», pàg. 7 i M. Assumpció Soler, «Rèquiem per Aurora Bertrana», pàg. 8.
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Pàgina anterior:
Aurora Bertrana a la seva taula de treball.

Bertrana en una entrevista per a la publicació
gironina Presència (1969). Fons El Punt- Barceló.

Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya. Ed. Pòrtic.

Ajuntament de Girona. CRDI

L’escriptora amb el bust del seu pare, al fons.
Fons El Punt- Barceló. Ajuntament de Girona. CRDI
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Proclamació del Premi de novel·la catalana Prudenci Bertrana al Pavelló
d’Esports de la Devesa a Girona. Aurora Bertrana saluda els assistents
a l’acte en una taula amb un grup de comensals (1970). Fons Narcís Sans
Prats. Ajuntament de Girona. CRDI

24 · pen català

Proclamació del Premi de novel·la catalana Prudenci
Bertrana al Pavelló d’Esports de la Devesa a Girona.
Aurora Bertrana rep un ram de flors de mans del
regidor Josep Romeu (1970). Fons Narcís Sans Prats.
Ajuntament de Girona. CRDI

Comptat i debatut, hi ha tantes Bertranes com cares d’un mateix
poliedre. L’activitat literària, l’acció sociocultural, la militància
política i l’interès per escodrinyar la condició de la dona d’aquí i d’allà
impregnen tots els racons de la seva vida, de la seva obra. Altrament,
i com vaticinava irònicament a l’Ateneu Barcelonès: «Sembla que
l’única cosa que jo hagi fet en aquest món i per la sola que tinc
veritables aptituds és pel viatge».13
Adriana Bàrcia

13. Vegeu la conferència El viatge educatiu i instructiu.
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LES CONFERÈNCIES
EL NOSTRE FEMINISME
Conferència d’Aurora Bertrana,
presidenta de Lyceum Club de Barcelona.
Ateneu Barcelonès, 15 d’octubre de 1931
Senyores, senyors:
Jo vinc avui a parlar-vos en nom de Lyceum Club de Barcelona. Les meves companyes de Junta han volgut honorar-me
amb aquesta missió. Era un deure acceptar. Ho he fet sense vacil·lacions. Quan fa
uns mesos es feu una crida a totes les dones de Catalunya o que resideixen a Catalunya, les dames més significades dintre
el món intel·lectual i social varen fer el
sord. No els hi faig cap retret, ho faig
constar ara, perquè no estrenyéssiu que
fos jo, l’escriptora sense títols acadèmics,
exaltadora de la naturalesa, defensora
de les races salvatges i oprimides, qui
ocupi avui aquesta honorable tribuna.
Hi sóc perquè a d’altres més instruïdes
i més ben preparades no els hi ha plagut
d’ésser-hi. Hi he vingut com un soldat
ras, emissari d’exploració i tanteig. Més
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tard, quan la veritable avançada cultural femenina que nosaltres preparem es
descabdelli, aquestes dames podran dirigir-la, si els plau de fer-ho, i el voluntari
humil que jo represento, tornarà a les
files content d’haver avançat a l’hora del
perill, el perill del ridícul que tanta por
fa a les nostres dones, però satisfet de cedir el seu lloc a qui sigui més competent
en la matèria.
Desgraciadament, a casa nostra, la major part de les senyores que han estudiat
per assolir un títol oficial, en senten un
orgull tan pregon, es creuen tan superiors a les altres que tot concurs amb elles
resulta una mica difícil. S’han tancat egoistament dintre llur torre de vori i no es
recorden prou de les que no han tingut la
mateixa sort que elles.
Jo espero, però, jo goso esperar, que
quan la por del ridícul s’hagi esvaït, quan
Lyceum Club de Barcelona hagi assolit el
seu desenvolupament cultural i social, en
una paraula, quan s’hagi imposat plenament i sigui conegut per tot arreu amb

Festa de celebració del primer aniversari de la fundació del Lyceum
Club a l’Hotel Ritz de Barcelona amb presència de l’alcalde Aiguader
(1932). Sagarra i Torrents. Arxiu Històric de Barcelona.
Lluís Nicolau d’Olwer, amb qui Aurora Bertrana va mantenir una llarga
amistat, en una de les nombroses conferències que s’organitzaven
al Lyceum Club. En aquest cas, la conferència duia per títol: «La dona
i la constitució de la República» (1935). Pérez de Rozas. Arxiu Històric
de Barcelona.

A mi, em sembla que no hi pot
haver cap dona que no en sigui,
de feminista, agafant aquest mot
en el seu estricte sentit originari.
un prestigi indiscutible, aleshores, les intel·lectuals es complauran cooperant a la
nostra obra.
Fins ara tots els títols i garanties que
podem donar les que hem fundat Lyceum Club, és el nostre afany d’aprendre
i la nostra ferma voluntat de portar a la
dona del poble un xic d’espiritualitat i cultura. Creiem que el poble no en té prou de

menjar i vestir. Nosaltres ens hem acoblat
amb la pretensió de portar-li un petit raig
del sol cultural.
Ja veieu que no som pas un grup de
dones sàvies, encartronades pel pedantisme; si voleu gratificar-nos d’un títol
anomeneu-nos: dones de cor.
Volem aprendre! Tenim una set intensa d’instruir-nos i orientar-nos, però així

que ens sentim aptes per a començar la
nostra tasca social, irem de cara al poble,
ho repeteixo, sense altres aspiracions que
la comprensió de Catalunya i la seva simpatia incondicional.
Per això sóc aquí avui, perquè aquells
que han tingut la gentilesa de venir a escoltar-me, surtin assabentats plenament
dels ideals de Lyceum Club. Que aquestes
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Aurora Bertrana era l’autora de la secció «Temes femenins» de La Humanitat.
En aquest article, titulat «Feminitat i Feminisme», glossa aquests termes tan
controvertits a l’època (7-1-1934). Fundació Josep Irla.

paraules serveixin d’excusa i d’introducció.
Ara, judiqueu els nostres anhels feministes.
En fundar una nova associació femenina, dintre la qual voldria veure totes
les dones intel·ligents de Catalunya, cal
determinar un punt infinitament delicat:
l’esperit d’aquesta associació. Més tard us
parlaré dels nostres projectes i programes, però ara desitjo fer-vos comprendre,
sobretot, els nostres anhels espirituals i
pel damunt de tot el nostre feminisme.
La paraula feminisme ha estat molt sovint mal interpretada. Essent la seva formació composta per la paraula fembra i el
sufix grec -isme deu voler dir simplement:
«tendències en pro de la dona». Ja veieu
doncs, que ésser feminista no vol pas dir

28 · pen català

cap cosa terrible ni esveradora. A mi, em
sembla que no hi pot haver cap dona que
no en sigui, de feminista, agafant aquest
mot en el seu estricte sentit originari. De
la mateixa manera que no hi ha cap home
que no sigui en pro de l’home.
Però baix aquest simple mot, amarat
d’innocència s’han comès tants errors,
s’han dit tantes incongruències que la significació de la paraula ha estat considerablement deformada. Per als uns va ésser

La dona és
essencialment
educadora.

enlairada fins a les cimes més heroiques
i per als altres, rebaixada fins al ridícul
més pregon. El feminisme de Lyceum
Club és un simple i honrat feminisme basat en la significació primitiva d’aquesta
modesta paraula.
Jo espero que tots comprendran
aquesta petita aclaració preliminar que
enfebleix una mica la meva timidesa.
Enfocar aquesta qüestió no és ni fàcil ni
de lluïment. I després de tot el que s’ha
discutit, amenaçat, enverinat i rigut per
culpa del feminisme es té de menester un
cert valor per afrontar aquest tema.
Us ho diré ben clar i en paraules ben
simples perquè tothom ho entengui. Lyceum Club ve a treballar de ferm per a la
dignificació de la dona, no solament per
a una classe de dones, sinó per a totes les
dones.
Les nostres pretensions van de dret
a l’esperit femení. I encara us diré més,
nosaltres esperem que més tard la dona
espiritualitzi l’home.
La influència de la dona dintre la societat és tan inconstestable, que sovint
en sentir parlar un home, endevineu l’esperit de la seva muller. I si trobeu aquest
argument feble, us en presentaré un altre
que ja ningú gosarà discutir: els fills solen
sofrir o beneficiar, segons els casos, almenys fins als vint anys, sinó tota la vida,
de l’educació i la moral que han rebut de
la mare. I dic solen perquè hi ha casos de
personalitat tan acusada que la influència
dels pares és nul·la.
Tots convindreu amb mi que no és el
pare sinó la mare la que deu educar els
fills. I nosaltres convindrem amb els homes que no deu ésser la dona la que surti de casa a guanyar el pa de la família,
aquest punt el tractarem més tard.
Hi ha una infinitat d’associacions femenines i també masculines, que treballen intensament i eficaç per als drets de
la dona, per al benestar de la dona, per a
la instrucció de la dona. Poques pot ésser
cap, s’ha consagrat a desenvolupar, equilibrar i aguditzar l’esperit femení.

Míting d’afirmació d’idearis d’Esquerra Republicana
de Catalunya a la plaça de braus Monumental en el
qual van prendre part: Felip Barjau, Antoni Xirau,
Santiago Casares Quiroga, Lluís Nicolau d’Olwer,
Marcel·lí Domingo, Carles Pi i Sunyer, Indalecio
Prieto i Manuel Azaña. A la imatge, Carles Pi i Sunyer,
durant el seu parlament. Pérez de Rozas. Arxiu Històric
de Barcelona.

Podem dir, sense por
d’exagerar, que la cultura
de la dona espanyola
es troba al nivell més
baix de totes les cultures
europees.
Nosaltres no anem a lluitar per al benestar material del poble ni de la classe
mitjana. Hi ha un corrent tan general
i abassegador de materialisme que el
nostre esforç no afegiria res al conjunt.
Respectem i admirem l’esforç de tots
aquells homes que tan activament se’n
preocupen i creiem que són en camí de
reeixir. Tenim fe en que la dona del poble que tant ha sofert i lluitat, arribarà a
menjar, a vestir i a allotjar-se d’una manera suficient, i que els seus fills rebran
una instrucció exactament igual a la dels
benestants. Tenim una creença tan ferma en aquestes reformes socials, que no
pensem que sigui per a nosaltres l’hora
d’intervenir-hi. Tot el nostre esforç va
encaminat al perfeccionament espiritual
i moral de la dona.
Mentre els altres lluiten pels drets i
pel benestar material, nosaltres anem a
lluitar en pro dels deures i del benestar
espiritual. Consti que si introduïm en el
nostre programa algunes activitats instructives no ho fem per a procurar a les
nostres associades mitjans de guanyar
diners, sinó amb la intenció d’enriquir
llur cultura. No tenim cap desig de marxar soles a la lluita. Al contrari, voldríem
completar l’obra social que s’inicia i que
porta una alenada renovadora ben potent.

Preguem que se’ns ajudi perquè cap
home intel·ligent podrà negar-nos que
l’esperit del poble també té dret a surar, i
que aquesta lluita formidable per menjar,
vestir i allotjar-se té d’ésser completada
per una educació general.
La dona és essencialment educadora i
el grup feminista en nom del qual parlo
es proposa portar a cap una sèrie de plans
sèriament meditats amb l’afany de perfeccionar la dona en general, enlairant-la espiritualment.14

El que la dona espanyola
ha estat fins ara
La dona espanyola ha estat fins ara fa poc,
i segueix essent encara en gran nombre,
d’una feminitat tan mal compresa, tan
terra a terra, que sovint actua més com a
fembra que com a dona. Podem dir, sense
por d’exagerar, que la cultura de la dona
espanyola es troba al nivell més baix de
totes les cultures europees.
No us esvereu de la meva cruesa. Tinc
que parlar clar perquè ens entenguem.

14. A partir d’aquest punt, la conferència El nostre feminisme fou utilitzada per un altre parlament
titulat Feminitat i feminisme amb la introducció següent:
«Feminitat i feminisme. Conferència dedicada a l’Ateneu de Sant Andreu, 1932.
		Senyores, senyors:
		Les paraules feminitat i feminisme han estat sovint mal interpretades. Feminitat vol dir, al
meu entendre, ni més menys que ésser sempre dona, no sortir-se de les nostres qualitats de dona,
conduir-se a través de la vida sense oblidar el nostre sexe, posar en tot allò en què el nostre esperit
es barregi, aquella guspira essencialment, purament, clàssicament femenina.
		Presentar feminitat com un mot antagonista de feminisme, em sembla perfectament absurd.
Els trobo lògicament i formosament compatibles. Feminisme és un compost de la paraula fembra
i el sufix grec -isme. Vol dir simplement i humil, tendències en pro de la dona. Ja veieu que ésser
feminista no vol pas dir cap cosa terrible ni esveradora. A mi, em sembla que no pot haver-hi cap
dona que no en sigui de feminista, de la mateixa manera que no hi ha cap home que no vagi en pro
de l’home.
		 Però sota aquest simple mot amarat d’innocència, s’han comès tants errors, s’han dit tantes
incongruències, que la significació de la paraula feminisme ha estat considerablement deformada.
Per a uns va ésser enlairada fins les cimes més heroiques per a d’altres, rebaixada fins al ridícul
més pregon.
		 Si jo m’he decidit a cooperar humilment en el moviment social femení a casa nostra, és sota el
lema del significat que vinc d’exposar, perquè feminitat i feminisme em semblen dues coses que
han d’anar estretament unides per formar l’equilibri espiritual de la dona.»
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Creieu que em dol, i m’ha afectat sempre
pregonament veure l’endarreriment cultural en què viuen les dones a casa nostra.
Ho lamento tant com admiro aquell petit
nombre que pel seu propi esforç han assolit un nivell cultural remarcable.
Però en general, l’esperit femení, ha
viscut, o ha vegetat si voleu, en una negligència tan absoluta, que el viure de les
nostres dones s’acostava més al viure animal que al de l’home, i dic s’acostava perquè ara, les coses ja comencen de canviar.
Si la dona de la nostra classe, en general, tingués consciència de la pobresa
espiritual en que ha viscut fins ara, en
sentiria una vergonya profunda. Des de
joveneta tot el que se li demanava socialment era fer goig i ésser honesta. El
desenvolupament de l’esperit era absent
de tots els càlculs educatius maternals,
paternals i fins escolars. Ésser maca i
honrada formaven el conjunt de qualitats
exteriors indispensables per a despatxar
la mercaderia, que era el que es buscava.
El sentit pràctic i religiós de la nostra
dona completava aquestes qualitats. La
noia perfecta casadora era la noia bonica, sèria, religiosa i econòmica. I aquest
patró de dona que acabo de pintar-vos és
encara l’ideal femení de molts petits burgesos catalans.
Si totes les dones s’haguessin acontentat d’ésser bones mestresses de casa,
posar fills al món i més tard anar al cel,
confessem que el patró era perfecte. La
dona, però, es recordava de tant en tant
que posseïa un esperit i aspirava en primer lloc, horrible pretensió, a estimar i
ésser estimada. Però no solament com
a procreadora i escarràs domèstic, sinó
com a companya de l’home, amb amor,
amb tot l’enlairament que abasti aquest
vell mot tan desacreditat. El seu esperit
tenia d’acontentar-se, i ara no em digueu
que blasfemo, amb l’esperança d’un més
enllà. No hi havia per a ella en el món ni
una alenada d’espiritualitat. L’oració era
el sol refugi de la dona espanyola com cal,
respectada i ben vista per la societat. I ni
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tan sols l’amor carnal per al seu home legítim li era permès. Sabia que complint
amb goig i amb passió els seus deures de
dona, es condemnava a les penes eternes.
Al mateix temps, l’home també sentia
de tant en tant un efluvi de desig amorós que sortia dels seus deures purament
procreadors, però com que la seva dona
legítima no li ofrenava ni els encants ni
les gràcies de l’amor passional ni espiritual, ell anava a cercar-los fora de la llar.
L’amor dintre la llar mateixa era considerat com una mena de luxe, de pretensió
absurda, fins de llibertinatge. I així, l’espòs respectava i apreciava l’esposa, però
anava a cercar la poesia de l’amor en una
altra.
Aquest estat social va crear dues
menes de dones ben definides: la dona
domèstica i la dona pública. I un altre
tipus menys definit, que tenia de l’una i
de l’altra. Posseïa tots els defectes de la
meretriu i disfrutava dels avantatges de
la dona honrada. Explotava la seva bellesa per assolir tota mena d’avantatges
materials, però més llesta que la meretriu, que sovint és una víctima innocent
de la societat, es casava amb l’enamorat
galan, l’esclavitzava per mitjà dels seus
atractius físics, l’explotava portant una
vida de mandra, d’inutilitat, de luxe, de
sensualisme i d’ignorància. Poquíssimes
dones trobaven mitjans de desenvolupar
llur esperit, tancades en aquest ambient
rutinari. I la dona, encara inconscient, patia sense saber la causa.
Tenir un marit, posar fills al món, anar
ben vestida i alimentada podien no ésser
la felicitat per a un cor femení. I quan una
dona volia imposar-se pel sol dret de triar
l’home que li abellís, la burgesia la mira-

En aquest article, titulat «Com voten moltes dones»,
Bertrana exposa els perills de les influències
conservadores en el vot femení. També el trobem
en la secció «Temes femenins» de La Humanitat
(21-1-1934). Fundació Josep Irla.

Si totes les dones s’haguessin acontentat d’ésser
bones mestresses de casa, posar fills al món i més
tard anar al cel, confessem que el patró era perfecte.

va com un cap verd, com una neuròtica,
com una desequilibrada, quan les anormals són les altres, les que no posseeixen
el do natural de l’amor que forma part
de l’essència mateixa de la vida, les que
es resignen en la seva missió purament
procreadora i domèstica. Algunes, moltes,
haurien posseït qualitats amoroses, però
l’educació que havien rebut de llurs pares i la tutela estreta del confessor atrofiaven aquests dons naturals. Havien anat
al matrimoni tan mal preparades per a
l’amor, carnal i espiritual, que el resultat
ha estat una catàstrofe domèstica. Milers
de llars existeixen desfetes, fredes, sense
caliu, però el nostre gran respecte a les
apariències, sempre ens preocupa més la
part exterior que l’íntima, ens fa aguantar
i dissimular.
Si les dones no tenien ni el dret de
cultivar l’amor, com volíeu que es parlés
d’altres drets ni d’altres necessitats espirituals? Reconeixeu amb mi, i que això
sigui un descàrrec per a les dones massa
feministes, que el primer afany llibertador de la dona ha estat en pro de l’amor.
L’emancipació general ha començat
per sortir soles. I si tant desitjaven sortir
soles, era per anar vers l’home que el cor
havia triat. Algú dirà que la moral n’ha sofert molt d’aquest primer pas de la dona
vers els seus drets. Jo diré que és possible
i també natural. Si la noia hagués estat
educada, preparada, més assabentada i
menys ignorant, no hauria passat res. I si
hagués passat, hauria estat per voluntat
decidida de la interessada, en qual cas la
societat no té cap dret a intervenir. Cada
u té la seva moral. I una cosa és la moral
personal i altra, la moral d’apariència.
La manca de cultura de la dona espanyola en general, m’ha preocupat tan
sovint i tan intensament, que he cercat i
recercat la causa per tot arreu on em semblava trobar un indici.
Mentre les dones d’altres països havien
assolit un nivell cultural ben notable, aquí
seguíem endarrerides. I malgrat això, la
intel·ligència de la nostra raça no podia

ésser la causa d’aquest endarreriment.
Amb els pocs mitjans educatius i instructius que posseïm és admirable el que han
fet un grup d’homes i dones, ço que prova
les nostres excepcionals capacitats.
Però no hi ha cap dubte que l’endarreriment cultural de la dona interessava
d’una manera intensa a algú de molt poderós. Una gran força treballava en silenci. A qui podia interessar?
La vella saviesa popular assegura que
per a trobar el culpable cal cercar aquell
a qui el fet aprofita. La meva modesta
opinió és que la ignorància i grisor de
la dona no podia interessar més que als
pares de l’Església espanyola i als marits
baixament egoistes.
Els primers, amb una lògica admirable, devien pensar que com més la dona

L’amor dintre la llar
mateixa era considerat
com una mena de luxe,
de pretensió absurda,
fins de llibertinatge.

En aquest article, titulat «Dona i política», Bertrana
reitera el fons ideològic de la present conferència.
També el trobem en la secció «Temes femenins» de
La Humanitat (5-12-1934). Fundació Josep Irla.
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visqués allunyada de la societat, menys
ocasions tindria per a pecar i més fàcil els
seria de salvar la seva ànima. Els segons
no somniaven en altres qualitats per a la
dona pròpia que el sentit econòmic i les
aptituds procreadores.
L’Església catòlica, establerta a Espanya com una poderosa força acaparadora
espiritual i social, ha treballat activament
per a conservar la ceguera espiritual femenina, per a mantenir l’ànima de la
dona apocada, inactiva, tancada en una
presó hermètica de convencionalismes,
de supersticions, de terrors.
Els pares de l’Església devien creure
que aquella vida trista, grisa, solitària i
xorca d’amor, predisposava l’esperit femení a enlairar-se vers Déu. Essent només aquesta vida un pas transitori per a
l’altra, es comprèn que els directors es-

pirituals exercissin una pressió constant
per a allunyar l’esperit nostre de les coses
d’aquesta terra.
M’he agafat en aquesta tesi perquè
em sembla la més lògica. I en fer-ho no
blasmo els confessors, cicerons espirituals d’ànimes femenines. Els trobo ben
posseïts del seu rol i admirablement organitzats col·lectivament per a desenvolupar
llur bastíssim programa social. El que és
menys comprensible és la complaença de
molts homes en voler conservar la muller
grisa, ignorant, inculta, mentre es complauen d’una faiçó evident freqüentant
la dona d’un altre, espiritual, graciosa,
instruïda.
Aquest principi de poligàmia espiritual,
fixeu-se que ni un sol cop m’he ocupat de
relacions sexuals que no interessen ni poc
ni molt al tema de la meva conferència,

El primer afany
llibertador de la dona ha
estat en pro de l’amor.

aquest principi de poligàmia espiritual
que practicava l’home no podia complaure ni ésser acceptat amb goig per a cap
dona casada.
Insisteixo en que el primer pas vers
l’emancipació de la dona a casa nostra ha
estat d’alliberament sentimental. Un impuls formidable de l’esperit femení vers el
veritable amor, el de l’ànima. Aquell al qual
ha aspirat ja fa segles inútilment i que és el
primer dret universal dels homes.
Si les nostres dones han començat
d’estudiar, de llegir, d’acudir a Universitats i centres instructius, ha estat amb
un afany grandiós, tal vegada inconscient,
d’apropar-se a l’esperit de l’home, d’anivellar-se a l’home per a poguer esdevenir la
companya, l’amiga, l’esposa ideal.
La prova del que dic cerqueu-la en els
exemples infinits que ens volten dintre la
societat. A quina dona no ha interessat el
desenvolupament espiritual femení? A les
que viuen de l’amor purament material, a
les domèstiques incorregibles i a les beates més aferrissades.
Algú ha dit que l’avançada social femenina dels nostres dies era una fallida
per l’Església catòlica. Jo no ho crec així.

Article «La prostitució lliure» dins «Temes femenins»
de La Humanitat (31-1-1934). Fundació Josep Irla.
En aquest article titulat «La prostitució organitzada»,
Bertrana reconeix el risc de publicar un text sobre
un tema “escabrós”. També el trobem en la secció
«Temes femenins» de La Humanitat (6-7-1934).
Fundació Josep Irla.
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L’home i la dona dintre la societat
són fets per a completar-se però mai
per a igualar-se.

Pot ésser una fallida del domini jesuític
dintre la societat, però espiritualment
l’Església en sortirà altament beneficiada.
La dona ja no serà religiosa per por o per
tenir més clients a la botiga. Ho serà per
convicció, per necessitat espiritual, per
sentiment veritable.
La gran fallida ha estat per l’egoisme
masculí. Aquell que situava la dona solament a la cuina, a l’església i a l’alcova. La
veritable dona seguirà rentant plats, cuinant i fent-se bella per a plaure el marit,
però entre la cuina i l’alcova, passarà per
la Universitat i els centres culturals.
Així els homes intel·ligents i comprensius, els que es planyien de l’endarreriment femení, seran ara molt més venturosos. Podran triar una esposa que pugui
ésser la veritable companya, l’amiga comprensiva, l’educadora dels seus fills i al
mateix temps, la dona enamorada, fidel,
aquella que no oblida, jo goso esperar
això del seny de les nostres noies, que és
dona abans que tot. Dona i futura mare,
amb goig, amb alegria, sense falses i ridícules pretensions d’igualar l’home, sinó
amb el sentit profund i l’honrosa missió
de completar-lo.

Perills del feminisme exagerat
Hem arribat però en una fase del feminisme espanyol en general, i del català en
particular, perillosíssima.
Les revolucions, i l’emancipació de la
dona n’és una i de les més grosses, solen
produir-se després d’una passivitat involuntària que produeix una gran tensió. És
natural que el primer impuls revolucionari sigui molt violent i que tendeixi sempre
a anar massa enllà.

El veritable perill, el seriós, aquell que
al meu entendre deu preocupar homes i
dones, actualment és l’impuls formidable
que porten les dones a casa nostra. L’equilibri no és pas una de les nostres qualitats
racials, almenys pel que es refereix a moviments sentimentals de les multituds, i
tots tenim de treballar per a encaminar
el nostre feminisme en perill.
Hi ha una infinitat d’apassionades que
solen carregar totes les responsabilitats
del nostre endarreriment espiritual exclusivament i única a l’home. És un error
pregon.
Un grup d’homes s’ha beneficiat materialment de la nostra incultura, però
nosaltres, en gran nombre, hi hem contribuït amb la nostra covardia, amb la
nostra mandra, amb el nostre sensualisme. Mentre un altre grup masculí, molt
nombrós, ho ha lamentat sincerament i
ens ha ajudat a emancipar-nos.
Jo us prego, senyores, que abans de
cercar, analitzar i remarcar els defectes
de l’home, el nostre company, trobem,
examinem i corregim els nostres. Sempre
resulta més fàcil perfeccionar-se a si mateix que cercar el perfeccionament del veí.
Una altra de les nostres equivocacions
o exageracions perilloses és la mania d’ésser igual a l’home.
La mare natura, amb la seva indiscutible saviesa, ens ha fet biològicament
diferents, per què voler ara, per una tossuderia equivocada volguer ésser iguals?
No ho som ni anatòmicament, ni fisiològicament i per conseqüència no ho som
tampoc psíquicament.
L’home i la dona dintre la societat
són fets per a completar-se però mai per
a igualar-se i no solament per a comple-

tar-se en el terreny sexual i procreador,
sinó en el terreny intersexual i creador.
«Des del punt de vista natural, solament l’home i la dona junts constitueixen el ser humà», ha dit un gran savi.
«L’ideal és que l’home i la dona estiguin
absolutament al mateix nivell social» afegeix, «lo qual no vol dir que tinguin els
mateixos drets, sinó el mateix nombre
de drets», cada u els que li pertoquen.
I si un dia l’evolució de la societat, o la
deformació en aquest cas, ens permetés
una vida exactament igual a la de l’home,
automàticament desapareixeria el mòbil
principal de la nostra existència: l’amor.
Penseu uns instants en una llar on l’home i la dona tinguessin les mateixes activitats. Seria una llar sense atractiu, sense llum, car l’home estima en la dona i la
dona en l’home precisament el contrast.
La dona comença a preparar-se per
a sortir a prendre part en el moviment
social. Està molt bé que ho faci i és molt
interessant que l’hora hagi arribat per a
ella de barrejar-s’hi. Però cal que no oblidi
que és dona, que se senti orgullosa d’ésser-ho i que porti en tots els seus actes la
dignificació moral i social femenina.
La dona, en sortir de l’esfera casolana i
procreadora, en la qual ha viscut fins ara,
no deu oblidar mai que pertany al sexe
oposat amb el qual va a competir noblement.15 «Entre la intel·ligència de la dona
i la de l’home existeixen diferències no de
quantitat, sinó de calitat», reconeix Gina
Lombroso.16

15. Variant anterior ratllada: «amb el qual no ha
de competir».
16. Gina Lombroso (1872-1944) fou doctora en
Lletres i Medicina de la Universitat de Torí,
militant i activista. Va estudiar la condició de
la dona en un temps heureu del positivisme
i en què despuntava l’avenç de la industrialització. Entre les seves obres, cal destacar: La
donna nella vita. Riflessioni e deduzioni (1923)
i La donna nella società attuale (1927).
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Desgraciadament, moltes dones obliden la seva bella i noble condició de dones
i poc satisfetes de ser-ho, desitgen defugir
totes les obligacions femenines. Aquesta
lamentable inclinació ens pot fer perdre
molt temps en el desenvolupament espiritual i intel·lectual femení. És clar que
després d’aquesta primera avalanxa feminista, les coses tornaran a lloc i la dona
entrarà novament dintre l’esfera que
definitivament li pertoca. Un altre perill
feminista és la competència que comença
a haver-hi entre homes i dones.
En el terreny professional, la dona en
iguals condicions tècniques que l’home té
dret a aspirar al mateix càrrec i al mateix
sou que l’home. Però en determinades
circumstàncies, la preferència té d’ésser
per a l’home.
És possible que això a primera vista
sembli una injustícia, però lògicament, el
veritable lloc de la dona és dintre de la llar.
Ja he dit en determinades circumstàncies.
I bé, una d’aquestes circumstàncies és, al
meu entendre, el cas de les dones casades
que treballen fora de casa.
Val més per a la intimitat de la llar i per
al bé social comú que la dona limiti les seves necessitats, que sàpiga acontentar-se
de certes privacions. És preferible que
aprengui a estalviar feinejant dintre casa
que no que surti a guanyar un sou al carrer. En descàrrec de moltes dones casades
que treballen, tenim que reconèixer que
és per culpa del sou insuficient del marit.
Però si la dona defuig la direcció, el
manteniment i les principals obligacions
domèstiques, per pura ambició material,
vindrà un dia en què cap home voldrà
prendre muller. I al costat d’aquest cas
infinitament greu per a la societat, que
ja s’inicia amb totes les seves conseqüències, tindrem que afegir la crisi de treball
mundial. Cada cop hi ha menys llocs per a
ocupar i cada vegada hi ha més aspirants.
D’aquesta follia materialista que arrossega gairebé tots els pobles del món,
també la dona és la primera responsable.
En el terreny de luxe, de vanitat i sensu-
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Una altra de les nostres
equivocacions o
exageracions perilloses
és la mania d’ésser igual
a l’home.

Candidatura d’Esquerra
Republicana a Som, publicació del
partit, en què trobem Bertrana
adscrita a Barcelona (11-11-1933).
Fundació Josep Irla.

Aurora Bertrana asseguda entre
Francesc Macià i Lluís Companys
en un míting d’Esquerra
Republicana de Catalunya amb
motiu de la campanya electoral
per a diputats a les Corts (1933).
Fons Josep M. Sagarra. Arxiu
Nacional de Catalunya.

alisme, solem anar més enllà que l’home.
Però també en aquest cas ens escau una
missió bellíssima i és deturar aquesta
perillosa riuada. Com? No sortint de l’esfera econòmica i social que ens pertoca.
Limitant-nos a guanyar un sou quan no
tinguem marit, o quan el marit estigui
impossibilitat per a fer-ho.
Estar ben preparades per a guanyar-se
la vida no vol dir que tinguem que aprofitar aquesta preparació costi el que costi.
En canvi, totes les noies solteres tindri-

Però sempre que sigui
possible, valdrà més que
la dona casada no surti
de la llar per a guanyar
diners.

Lluís Companys fa un discurs davant d’un micròfon
de ràdio Lot en el mateix acte a la plaça de braus
Monumental de Barcelona; al fons, Aurora Bertrana
(1933). Fons Casas i Galobardes. Arxiu Nacional de

Bonaventura Gassol pronuncia el seu parlament
amb Bertrana, al fons (1933). Fons Casas i Galobardes.
Arxiu Nacional de Catalunya.

Catalunya.

en que trobar-se en condicions d’independència econòmica absoluta. Aquesta
independència garanteix a elles i a llurs
futurs marits una garantia de sinceritat
sentimental. La noia pobra i inútil passa
per l’obligació moral d’acceptar el primer
o el segon pretendent que passi. La vida
és cara i els pares es fan vells!
Per altra banda, la dona que no troba
el marit que somniava és just que la societat li permeti guanyar-se la vida en les
mateixes condicions que un home, sense
cap mena de limitacions.
Però sempre que sigui possible, valdrà
més que la dona casada no surti de la llar
per a guanyar diners. La casa, el marit, els
fills demanen un temps i una atenció que
difícilment pot donar aquesta doble actuació de la dona.
Ja sé que aquesta opinió meva no serà
compartida per les dones casades que
treballen, sobretot les que han estudiat
anys i anys i no volen, és disculpable i
comprensible, deixar totes els avantatges que s’han guanyat a força de paciència i de diners. Personalment tenen raó.
Socialment no poden tenir-ne. El bé de la
col·lectivitat exigeix sacrificis.
Us he presentat esquemàticament i un
xic exagerades, dues èpoques de la dona
espanyola: el passat i el present. L’una
d’una grisor espantosa; l’altra d’una perillosa brillantor.
Ara, sols tinc que dir-vos que Lyceum
Club espera contribuir a la formació d’un
futur equilibrat i sòlid. El feminisme del
pervindre serà, sense cap mena de dubte,
l’equilibri establert entre la inèrcia de les
unes i el bellugueig exagerat de les altres.

Humbert Torrres i Aurora Bertrana en el mateix míting d’Esquerra Republicana (1933). Fons Casas i Galobardes.
Arxiu Nacional de Catalunya.

àlbum aurora bertrana · 35

La dona, després d’haver rentat plats,
sargit mitges i posat fills al món durant
unes centúries, desentarà una temporada
de la llar. Ho farà un xic inconscient, com
una entremaliadura de col·legial en vacances. Però el nostre seny racial s‘imposarà
ben tost, i la dona tornarà a ocupar-se de
la casa, deixant la política i la sociologia
per a tenir cura, quan la cridin, del marit
i dels fills.
Lyceum Club de Barcelona vol donar el
seu esforç màxim per a acabar d’alliberar
els esperits encartronats del vell model
femení i ajudar a orientar i equilibrar tots
els anhels legítims de la dona moderna.
Lluitarem contra les velles conviccions de diferències de classe, obrint les
nostres portes no solament a la classe intel·lectual, sinó a la classe rica i de la classe
pobra. Car considerem que la intel·ligència i l’amor a instruir-se no estan limitats
per a cap classe social.
Treballarem per a deslliurar l’esperit
femení de tot el vell programa carregat de
supersticions, d’ignorància, de prejudicis
i carrincloneria. Però també treballarem
per a què la dona no oblidi que la seva
més bella missió és ésser bona esposa i
excel·lent mare.
Procurarem fer comprendre a totes les
que vulguin escoltar-nos que no val la pena
de viure per a fregar plats i procrear, però
que no hi ha res més bell que ocupar-se
de l’educació dels fills i preocupar-se de la
casa al mateix temps que de l’esperit.
Combatrem amb totes les nostres forces la ignorància i el materialisme, i procurarem oferir a totes les dones que els
interessi, conferències, cursets, sessions
de cine, de belles arts i música. En una
paraula, tot el que pugui contribuir a cultivar l’esperit i la intel·ligència femenina
per a orientar-la socialment.
No tenim cap director moral, espiritual ni polític, perquè confiem en que les
nostres associades són prou intel·ligents
i aptes per a dirigir llurs consciències i
llurs idearis, però qualsevol tesi filosòfica, religiosa o política trobarà les nostres
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Anunci d’un míting d’Esquerra Republicana de Catalunya,
a la publicació La Rambla, en el qual figura Bertrana (18-11-1933).
Biblioteca de Catalunya. Barcelona

portes obertes i les nostres oïdes preparades. Totes les doctrines són respectables i
alhora discutibles. No voldríem limitar la
nostra intel·ligència al coneixement d’una
sola. Com més coneixements, més claror!
La cultura de l’esperit femení és la nostra aspiració màxima. Voldríem que totes
les nostres associades i totes les dones

del poble per a les quals anem a treballar,
trobessin en Lyceum Club l’orientació necessària per a educar-se espiritualment i
educar llurs fills amb amor, comprensió
i eficàcia.
Senyores i senyors: Veu’s ací el nostre
feminisme i el perquè d’aquest feminisme.
Res més.

Fragment del text original El
viatge educatiu i instructiu que
es conserva al Fons Bertrana de
la Universitat de Girona. Fons
Bertrana. Universitat de Girona.

EL VIATGE EDUCATIU
I INSTRUCTIU
Conversa dedicada al Club Femení
d’Esports parlada a l’Ateneu Barcelonès
el dia 11 de novembre de 1930.

Preliminars
La senyoreta Sèculi17 ha vingut a demanar-me una conversa dedicada a les senyoretes del Club Femení d’Esports. Com que
jo no tinc cap mèrit contret en el sentit de
poguer interessar un públic, per poc erudit i indulgent que sigui, començo per dir
que jo no sabia ben bé de què parlar-vos.
Viatges? Naturalment! Sembla que
l’única cosa que jo hagi fet en aquest món
i per la sola que tinc veritables aptituds
és pel viatge. Us parlaré de viatges, doncs.

Primerament us diré que quan parlo
amb alguna senyoreta de les meves humils i modestíssimes excursions, el primer que se li acut dir és: «Quina sort!» I
jo penso tot seguit: «Per què sort?»
Per ventura, no poden fer totes les que
m’escolten el mateix que jo he fet? La sola
cosa que dec a la sort és la meva resistència física. Del demés, no pot dir-se’n sort
sinó voluntat i la voluntat, en aquest cas,
no té tampoc cap mèrit. Aquell que segueix els seus gustos i les seves inclinacions, no és més meritori que la cabra que
s’enfila a la muntanya per camins perillosos, ni més heroic que la papallona que es
crema les ales cercant la llum.
En mi tot ha estat instint i impulsió,
però jo em lliuraria pla bé d’aconsellar a
cap senyoreta de les que m’escolten que

17. Enriqueta Sèculi i Bastida va ser un personatge clau del Club Femení d’Esports de Barcelona.
Aquesta associació es va fundar el 1928, l’activitat esportiva i cultural de la qual va perdurar fins al
1936. Aquest text és una mostra de les conferències que el Club organitzava. Així mateix, Sèculi va
participar activament en el Lyceum Club, cosa que demostra la seva implicació directa, juntament
amb d’altres intel·lectuals com Anna Murià, M. Teresa Vernet, Carme Monturiol i Aurora Bertrana,
en el que podríem anomenar «xarxa cultural femenina d’esquerres».
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seguissin aquest camí ple de perills. Si bé
jo tinc una fe molt gran en l’educació del
viatge, crec també que caldria fer-lo amb
una preparació suficient. Es té de tenir la
voluntat de no tornar a casa a la primera
topada desavinent. I abans que tot, cal
aguantar les intemperàncies de clima, la
indiferència dels estranys, les incomoditats i les privacions que tota persona troba a l’estranger, sobretot si no té mitjans
de fortuna. La meva opinió sobre això és
ben determinada. Per què el viatge sigui
profitós, en el sentit educació, cal pel damunt de tot emprendre’l sense diners.

VI Aniversari de la fundació del
Club Femení i d’Esports (1934).
Pérez de Rozas. Arxiu Històric de
Barcelona.
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Jo no crec en els viatges que s’emprenen amb la cartera plena o amb un carnet
de xecs a la butxaca. Conec una infinitat
de senyores i senyoretes que han viatjat
per tot Europa i fins per Amèrica i continuen essent tan ignorants i ineducades
com abans.
Qui més qui menys dels que m’escolten, reconeixereu amb mi la superficialitat dels viatges a corre-cuita. Les ciutats i
els paisatges passen com un film. És una
desfilada prodigiosa de colors i de sons
que s’esvaeixen sense deixar un rastre.
Què us queda després d’aquests viatges? Unes imatges vagues, imprecises,
mig esborrades. Coneixeu el caràcter
d’un poble? Us haveu adonat dels seus
defectes cabdals, de les seves qualitats,
dels seus costums? Haveu après alguna

Perquè el viatge sigui
profitós, en el sentit
educació, cal pel damunt
de tot emprendre’l
sense diners.
cosa profitosa? Podeu després tractar
d’imitar-los en tot allò que us hagi semblat millor que a casa nostra? Quan hem
conegut a fons altres races i altres pobles
aleshores estem capacitats per a conèixer
i apreciar o criticar la nostra.
Estalviar durant l’hivern uns quants
milers o centenars de pessetes per anar a
l’estiu a passar uns dies o unes setmanes a

Guanyar-se la vida a
l’estranger és un dels
sistemes educatius més
formidables que existeix.

Article del diari republicà El Autonomista en què es
reprodueix una conferència d’Aurora Bertrana a
l’Ateneu de Girona. El parlament es basa en el viatge a
la Polinèsia; amb tot, l’autora en dedica una part a la
seva ciutat natal (1-6-1931). Ajuntament de Girona. CRDI

l’estranger, segons la quantitat estalviada
o el temps amb què es compti, em sembla
molt bé com a mitjà de divertiment o de
negoci, com a sistema educatiu o instructiu em sembla gairebé nul.
Deixem doncs de banda aquesta mena
de viatges que no són els que a mi m’interessen. Dels que jo vull parlar-vos ara és
dels altres, dels que han deixat en mi un
rastre profund, dels que han canviat la
meva naturalesa mateixa equilibrant-me
i donant-me fortitud per a afrontar la

ben acostumades i han viscut sempre
voltades de comoditats i de servei. És un
sistema d’educació excel·lent.
Aqueixes noies aprenen així, no solament una llengua estrangera, sinó el valor
del diner, la importància de l’economia i
de la modèstia, sinó de grat per la força
de les circumstàncies. Esdevenen respectuoses per a altres dones que treballen,
perquè després d’aquest ensenyament
han conegut palpablement, no per mitjà
de prèdiques ni de lectures, les humiliacions, les privacions i els sacrificis de tot
aquell que té de guanyar-se la vida. L’educació que resulta d’aquestes pràctiques és
altament profitosa per a l’esdevenidor de
totes aquestes dones. Guanyar-se la vida a
l’estranger és un dels sistemes educatius
més formidables que existeix.
Jo he conegut institutrius, senyoretes
de companyia i fins minyones de servei
que perteneixen a famílies de posició.
Aquestes dones tenen un avantatge enorme per a afrontar la vida. L’ensenyament
que han rebut durant aquests anys les fa
ja dones superiors a qualsevol senyoreta
de pensionat.

Article del diari republicà El Autonomista sobre la
figura d’Aurora Bertrana (12-10-1931). Ajuntament de
Girona. CRDI

vida i facultats per a saborejar la petita
part de felicitat que em correspon en
aquest món.

Educació de certes
dones a l’estranger
Hi ha certs països on el pares envien
llurs filles a l’estranger per aprendre una
llengua, però el primer que fan és no donar-los-hi diners. Això esdevé en famílies
riques on les noies estan més o menys

Les nostres noies superficials
El tipus de dona que tant abunda a casa
nostra i la senyoreta de classe mitja que
no treballa m’inspira un veritable terror.
De la dona de classe rica i desvagada no
vull parlar-ne perquè jo la considero una
mena de bèstia de luxe, criada i peixada
per al plaer de l’home. Una mena de vestal del sensualisme, dignificades de tant
en tant per una maternitat.
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De la dona de classe treballadora tampoc me n’ocuparé, no perquè no sigui altament interessant, sinó perquè el tema
de la meva conversa no es presta a tractar
d’aquest assumpte.
Contra les que jo clamo i les que em
semblen un vertader perill per a la societat actual són aquesta casta de senyoretes
sense fortuna que tenen totes les pretensions de la classe afortunada, afortunada
en un sentit purament material.
Aquestes noies solen ésser superficials,
coquetes, pretensioses i hipòcrites. No posseeixen cap mena de preparació per a guanyar-se la vida si la mort del pare les priva
de sobte d’un sosteniment. No són bones
tampoc ni per a emmaridar-se. Mimades
del pares, adulades dels pretendents, no
tenen altres horitzons que l’eriçat permanent, la silueta de moda i una sessió de cine
sonor de tant en tant. Pel mig d’aquest horitzó migrat es filtra un instint inconscient
de sexualisme, d’educació sexual no cal
parlar-ne a casa nostra. El mascle les atrau
sense que sàpiguen ben bé per què.
En quant a l’interès que prenen per
l’home, és purament superficial o pràctic.
Es fixen en el tall del trajo o en el color de
la pell i quan es tracta d’emmaridar-se, el
primer que analitzen són les possibilitats
financeres del pretendent. És ben lògic!
L’educació que han rebut no els permet
més amplària d’horitzons. Cal un home
que pugui pagar les despeses d’ascensor,
quarto de bany, modista, perruquer i cine
sonor. Les qualitats morals i intel·lectuals
ja les apreciaran més tard, quan la vida en
comú amb aquell home les faci ressortir
poc a poc. I aquestes noies que no s’han
guanyat mai la vida, solen ésser llefiscoses
i llamineres com princeses de conte. «Això
no m’agrada, allò no ho tastaré, aquest ves-

No hi ha cap mitjà
més educatiu que
l’experiència i la lluita.
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tit Déu em lliuri de posar-me’l, aquell capell
està passat de moda, això no es du. Això
no es fa!». Mentrestant el pare d’aquestes
senyoretes calla i paga, i la mare ajuda les
filles i les disculpa als ulls del pobre home
que té de treballar per a tots.
I bé, sabeu un remei infal·lible a tot
això? Un temporadeta de gana. Uns anys
de privacions! Una estada a l’estranger
lluny del pare fabricant de diners, lluny
de la mare feble, condescendent i mala
educadora. No hi ha cap mitjà més educatiu que l’experiència i la lluita.
Buscar feina en un país llunyà, anar de
casa en casa i sentir-se mal rebut i rebutjat. Tenir molta més gana que pa. Tenir
molta més fred que carbó. Estar sol en
una cambra llogada sense l’esperança
benefactora de la visita d’una amiga. Passar les hores amb els ulls fits al sostre en
un silenci anguniós i temible, sabent que
aquella mare amorosa en la qual somieu
febrosament no vindrà perquè es troba a
centenars de quilòmetres lluny.
Us puc assegurar que després de totes
aquestes proves, una noia no torna a dir
«això no m’agrada» ni «això no ho tastaré».
L’auto, el cine, la modista, el perruquer,
tot passa a un pla infinitament secundari.
Fins l’amor que sentiu per als pares s’ha
modificat considerablement, lluny d’ells
haveu après el tresor incalculable de llurs
sacrificis, de llur amor, de llur generositat.
Els hi haveu perdonat tota llur exagerada protecció i després us sentiu una mica
més gran, i fins més experimentada que
ells i de vegades, arribeu a tractar-los amb
un amor tot ple de protecció i benvolença
com si ara vós fóssiu la mare i ells, els fills.
També us trobareu ben preparades
per a guanyar la vostra vida honradament
sense preocupacions ridícules, ni entrebancs materials de coqueteria exagerada, ni de llamenqueries. I el que és més
important, o almenys a mi em sembla
més important, la noia que ha passat tot
aquest profitós, encara que penós ensenyament, es troba molt més apta i preparada per al matrimoni. Ara podeu comen-

Anunci al diari republicà El Autonomista sobre
la clausura d’una exposició dedicada a Prudenci
Bertrana, en la qual Aurora pronuncià una
conferència. A sota es va reproduir un fragment
de Paradisos oceànics (29-5-1931). Ajuntament de
Girona. CRDI.

çar a apreciar el valor d’un home honrat
i treballador. Aquests anys d’experiència
de la vida us han fet conèixer molt millor
la societat i els homes. Ara veieu la diferència entre aquella casta vergonyosa de
mascles, que aprofitant la vostra situació
circumstancial per a oferir-vos luxe a canvi de la vostra vergonya o un consol passatger que es sol pagar molt car, i l’altra
casta, la de l’home honrat en tota l’exten-

sió de la paraula. Amigues meves: el plaer
de trobar un home honrat ja val per ell
sol tots els sacrificis que haveu fet. La satisfacció, l’alegria, l’agraïment que sentiu
en aquest moment àlgid de la vostra vida
és la major recompensa que pugui experimentar la dona honrada que posseeix un
esperit ben palesament femení.
I l’ordre futur de la vostra llar, l’economia, l’equilibri i la cooperació que podeu
practicar al costat del vostre marit seran
molt més eficaços gràcies a l’experiència
d’aquests viatges, fins l’educació dels vostres fills se’n ressentirà. No voldreu que
sigui tan deficient com la de totes aquestes noies de què hem parlat. Tot allò que
haureu après lluitant i sofrint a l’estranger serà per a vosaltres una font inestroncable d’experiències.
I ara que us he parlat de l’educació
per mitjà del viatge, us parlaré breument
del poder instructiu que posseeix. És un
sistema sobretot recomanable a la gent
físicament ben dotada i poc aficionada a
la foscor de les universitats i a la pols de
les biblioteques.

Pàgina de Paradisos oceànics en
què apareix l’arxipèlag. Ed. Proa.

La geografia apresa pràcticament
Quan jo anava a l’escola, la geografia m’interessava en un grau superlatiu, res podia
passar-li al davant i jo era una bona deixeble de gramàtica.
Sens dubte aquelles petites excursions
pel damunt del mapa d’Espanya i aquelles
més amples i meravelloses a través d’Europa i altres continents, em feien l’efecte
d’un vertader viatge. M’embriagava d’horitzons. El Mississipí era una ratlla blava
ampla i majestuosa a través de la rosada
taca d’Amèrica del Nord i en la meva imaginació d’infant, jo arribava a veure les seves vores frondoses i les onades plenes de
majestat del seu corrent impetuós.
Aquella Xina misteriosa i terrorífica
em feia estremir de por. Aquelles illes
oceàniques plenes de palmers em feien
desitjar un paradís semblant.

Aurora Bertrana va pronunciar una conferència
en l’estrena de la pel·lícula Tabú de F. W. Murnau
(text conservat al Fons Bertrana). L’acte es va anunciar
a La Humanitat (7-12-1931). Fundació Josep Irla.
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La meva instrucció s’ha
fet a base de cosa viva.
Les races m’apassionaven
L’estudi de les races m’apassionava. Per
conèixer homes d’un color diferent i estudiar pràcticament llurs caràcters i llurs
costums hauria fet qualsevol sacrifici. Ja
des de petita, els pobles i els llocs exòtics
m’atreien poderosament.
Més tard, quan ja grandeta anava a una
vila desconeguda i visitava algun museu,
sentia una mena de tristesa i ensopiment
molt grans. M’avorria, em cansava de seguit, es veia ben bé que jo tirava per a salvatge i que l’erudició no seria mai el meu
fort. En canvi, els paisatges nous eren per
a mi un plaer tan refinat, tan apassionador, que només de pensar en un viatge el

meu cor anava de pressa i perdia la son.
Els anys han confirmat les meves disposicions. Els monuments, les antiguitats,
les velles pintures, l’estudi de les llengües
mortes, tot ho he negligit. Però quin amor,
quina curiositat per les coses vives, pels
paisatges nous, per les races exòtiques…
La meva instrucció s’ha fet a base de cosa
viva, perdoneu aquesta imatge bàrbara.
L’estudi de la geografia i de l’antropologia
l’he fet pràcticament. Si de petita em contentava de mapes i d’estampes de colors,

més tard aquestes imatges polsoses varen
deixar d’interessar-me.
Amb el canvi de matisos va venir també
el canvi d’apreciacions. Aquells terribles
homes tatuats, que poblaven la selva polinèsia, el sol gravat dels quals em produïa
esglai, han esdevingut els meus amics. En
el curs dels meus viatges he tingut ocasió de tractar amb xinesos, amb hindús,
amb negres i amb mestissos, amb maoris
i amb canacs. Tots els caràcters d’aquestes races m’han interessat intensament.

I després d’analitzar aquests homes de
colors diferents, he arribat a l’avinentesa
que el blanc no és el més noble ni el menys
cruel de tots.

El trio Bertrana-Bovard-Glasser esbargint-se a Chamonix abans que Aurora Bertrana viatgés a la Polinèsia. Memòries dins al 1935. Ed. Pòrtic.
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El que no podreu fer és viatjar un cop esteu casades
i topeu amb un home covard o casolà que no està bé
en lloc més que a Barcelona o bé, si Déu us envia un
reguitzell de fills.

He trobat de tot: ingenuïtat en els uns,
astúcia en els altres, orgull, menyspreu,
vici, temperança, generositat, avarícia...
I després d’analitzar aquests homes de
colors diferents, he arribat a l’avinentesa que el blanc no és el més noble ni el
menys cruel de tots. Quantes vegades he
sentit vergonya de ser-ne, i gràcies a les
immoralitats d’aquesta raça nostra dita
pomposament superior.
Jo estic a les beceroles del coneixement de les races, teòricament i pràctica,
i molt lluny de la realització dels meus
somnis, però els paisatges i les figures
exòtiques que han desfilat davant dels
meus ulls han estat per a mi el plaer més
fondo i suculent de tots els que jo hagi
pogut experimentar en aquest món.
He viscut en una terra desèrtica i solitària lluny dels blancs i de tota comunicació, i aquella vida simple enmig de
la natura més grandiosa i salvatge, en
companyia d’éssers tan diferents de nosaltres i malgrat això germans nostres,
ha quedat gravat en la meva vida com un
punt culminant. És un veritable accent
patètic com diuen els compositors. Les
meves excursions a través de les illes polinèsies damunt de petits velers que les
grans onades del Pacífic gronxaven, sense
dormitori ni menjador, visquent damunt
la coberta entre xinesos i polinesis, han
deixat també un sens fi de detalls i recordances màgiques. Aquella vida simple i
penosa plena de privacions, de perills i
d’imprevistos és la cosa més emocionant
de la meva vida. Aquells dies roents de
sol en plena mar encegada per la llum de
meravella del mar dels tròpics i aquelles

nits fosforescents i clares han estat i segueixen essent una font de sensacions
venturoses per a mi.
Els moments de por en les tempestats
i de privacions en illes on no he trobat
menjar són moments de contrarietat que
esdevenen a través del temps saboroses
recordances.
Les penoses excursions a cavall dintre
l’espessa boira, les angúnies del passatge d’un riu caudalós sense altra garantia
que l’experiència de la bèstia. Els viatges dintre el lagon damunt d’una simple
embarcació de cinquanta centímetres
d’amplada per damunt d’un fons de quaranta metres i entre els pics traïdors del
corall, la poc confortable visió d’una colla de taurons atrevessant el nostre camí
amb escumaralls i onades perilloses, i
l’acostatge a illots coral·lins arrapant-se
a les roques. Tot això és deliciós de recordar, però no sempre és deliciós en el
moments que ho passeu. Cal tenir una
curiositat tan ferma que fins i tot us faci
oblidar els perills que us amenacen i
aquestes privacions i perills són el preu
de la vostra instrucció.
Si voleu anar pel món en transatlàntic i
en sleeping no veureu mai aquestes coses.
Amb diners no es troba el que es troba
amb energia i voluntat. Algun avantatge
tenim de tenir els pobres. Però jo que he
vingut a dir-vos els avantatges del viatge
cal que tampoc us n’amagui el preu. Una
breu i ràpida descripció de la meva anada
a Polinèsia us en convencerà.
M’havia oblidat de dir-vos que la sort
m’ha donat un marit tan amant dels viatges com jo mateixa, però com jo mateixa

sense prou fortuna per a emprendre un
viatge de la meitat del món com a divertiment. Tot s’arregla quan es posseeix
salut i energia. El primer any del nostre
matrimoni l’havíem passat en un poblet
de la Savoia i el nostre divertiment predilecte eren les excursions. Mentre hi
havia claror corríem poblets pintorescs
d’aquesta magnífica contrada, i les vetlles de l’hivern les passàvem a la vora del
foc. Durant aquelles vetlles va néixer el
grandiós projecte. Com dos infants que
somnien aventures, nosaltres projectàvem viatges. Tots dos estàvem avorrits de
la vella i massa sàvia Europa i desitjàvem
veure països salvatges i primitius. El món
de la imaginació és tan gran que els nostres somnis a través d’aquest espai eren
de gran volada.
— Si anéssim a Madagascar? — deia ell.
— No, és massa lluny i els pares en tindrien massa pena — contestava jo.
— Si anéssim al Japó?
— El Japó és massa preciosista i civilitzat. Podríem anar a Àfrica, al Senegal o
al Congo, no et sembla?
— I si anéssim a Oceania? — suggerí ell.
Oceania! Això era el gran somni de
la seva vida, però qui gosaria pensar-hi!
Això ho dèiem l’hivern del 1925 al 1926 i
aquell mateix any a l’estiu partíem cap a
Polinèsia. «El destí va afavorir-vos» direu,
però jo respondré: «A quina força pot
arribar la voluntat de l’home! Hi ha res
més gran al món que la voluntat?» Davant
d’aquesta força quantes vegades el mateix
destí abaixa el cap!
Si ameu viatjar, conèixer països exòtics, córrer món, tots podeu anar-hi un
dia, més o menys tard. Jo n’estic segura,
si no m’hagués casat hauria fet el mateix.
Tenia ja mig endegat un projecte d’ensenyament musical a Pèrsia. El que no podreu fer és viatjar un cop esteu casades i
topeu amb un home covard o casolà que
no està bé en lloc més que a Barcelona o
bé, si Déu us envia un reguitzell de fills.
Altrament el món és vostre, només us cal
voluntat per a conquerir-lo.
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Fragment del
text original
de La dona i el
viatge conservat
al Fons Bertrana.
Fons Bertrana.
Universitat de
Girona.

LA DONA I EL VIATGE
Conversa dedicada al Centre Excursionista
de Terrassa. Abril de 1931.
És infinitament plaent per a mi parlar
de viatges en una societat excursionista.
Jo crec que forçosament tenim de comprendre’ns, i encara que viatge i excursió
tinguin un significat diferent, sé que un
mateix anhel ens uneix: l’afany de conquistar la terra, no a la manera d’Hernán
Cortés ni de Pizarro, sinó pel dolç plaer
d’estimar-la i gaudir-la. Jo no he estat
mai excursionista, però sento com deveu
sentir vosaltres un afany fort, poderós,
que ens empeny a descobrir horitzons
nous.
Estic segura que tots em comprendreu
quan us parli del goig immens de visitar
contrades que no coneixia, d’albirar paisatges insospitats… El bon excursionista o
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almenys18 el que jo entenc per bon excursionista, és aquell que ama la naturalesa
pel damunt de totes les coses, no aquell
que pren l’excursió com a pretext de fer
una costellada, ni aquell altre que surt
amb la il·lusió de trobar raconets on podrà
estrènyer d’amagat la cintura d’una noia,
sinó aquell que va disposat a amarar-se de
visions, d’efectes, de colors, de lluminositats i de flaires de la terra, de murmuris
de vent o d’onada.
La vostra divisa, com la meva, deu
ésser amunt, amunt o més enllà, sempre

un poc més enllà. Veieu, aquests simples
mots, més enllà, són per a mi l’evocació
d’infinites recances. Jo he arribat poc
més o menys als antípodes de la vella
Europa, però no he anat més enllà. La infinitat del Pacífic misteriós amb els seus
milers i milers d’illes coral·lines i volcàniques, la Nova Zelanda, Colombo, les illes
de la Sonda, la Nova Guinea, tot aquest
món atraient i enigmàtic són el més enllà
d’aquesta Polinèsia que jo vaig conquistar
per a mi i que ara ningú pot arrabassar-me
puix que la porto dintre l’ànima.

18. Hi ha una altra versió que reproduïm tot seguit: «Excursió i viatge són dues coses diferents, nascudes però del mateix anhel. El desig de conquistar la terra. I en dir, conquista no em refereixo a la
conquista a tall de Pizarro o d’Hernán Cortés, conquistes que ataquen la llibertat d’altres pobles
i que fan arbitràriament pressió damunt d’ells, sinó la conquista espiritual dels llocs i dels homes
que visitem. L’amor i el respecte de les terres vers les quals ens atansem, disposats a amarar-nos
de visions d’efectes de llum, de flaires, de colors, de comprensió, de respecte i d’amor a tots els
humans. La vostra divisa com la meva, joves i noies desitjosos de veure món, que m’escolteu, deu
ésser amunt, amunt i més enllà».

L’amor al viatge
no pot tenir límits.
El vertader excursionista deu sentir
aquest constant anhel del més enllà. Dissortat aquell que després d’una excursió
arriba a casa sense tenir un afany nou.
L’amor al viatge no pot tenir límits. Tan
aviat haveu conquistat un cim, que ja en
cobegeu un de nou. I quan coneixeu totes
les carenes d’una contrada, aleshores en
desitgeu les platges, i des de les platges us
atrau el vaixell que parteix i el misteri del
mar i els països exòtics que hi ha a l’altra
banda.
I ara que m’he presentat a vosaltres
i espero que ens haurem compenetrat
perfectament, ataco el tema de la meva
conversa: La dona i el viatge.
Ara em plauria despertar en els joves
que m’escolten l’esperit, la il·lusió, l’afany
dels grans viatges. És un plaer tan gran!
Se’n treu un profit tan pregon! Quan algú
ingènuament em diu: «Vostè que ha viatjat tant», aquesta frase desvetlla dintre
meu tot un munt de recances! No és res
el que jo he vist comparat amb el que desitjo veure!
Voldria que la nostra dona casolana i
temorenca es decidís a anar pel món. Em
consideraria benaurada si sabés que de
resultes d’aquesta conversa algú d’ací
emprèn una excursió per l’Àfrica tropical o per l’estepa russa, que se’n va a explorar les boscúries del Brasil o la selva
indo-xinesa. Per a fer les coses amb un
xic de mètode, permeteu-me que us parli

breument del profit educatiu i instructiu
que jo concedeixo al viatge. Aquests dos
elements tan importants serviran també
de base ben ferma als futurs viatgers del
gran món. És a dir, a aquells que vulguin
conèixer quelcom més que les ciutats
d’Europa i d’Amèrica.
La primera condició que cal per a fer
grans viatges és tenir salut. La resistència
física i la fermesa de caràcter serviran de
foment a les altres qualitats complementàries, qualitats que es poden adquirir
amb temps i un xic d’experiència. L’ésser
malaltís o temorenc farà més bé romanguent a la llar, a recer dels seus pares.
Permeteu-me que repeteixi aquí el que
vaig dir a l’Ateneu Barcelonès ara fa quatre anys en la meva conversa dedicada al
Club Femení i d’Esports.19 La meva opinió
sobre això és ben determinada. Per a què
el viatge sigui profitós en el sentit educatiu,
cal pel damunt de tot emprendre’l sense
diners. Jo no crec en els viatges a base
d’agència Cook ni de limitació de temps.
Conec una infinitat de senyors, senyores i
senyoretes que han viatjat per tot Europa
i fins per Amèrica i continuen essent tan
ignorants i àdhuc, ineducades com abans.

Fragment de l’Arxiu del Centre Excursionista de
Terrassa en què es fa referència al parlament
d‘Aurora Bertrana (maig-juny 1931). Centre
Excursionista de Terrassa.

Sala d’actes del Centre Excursionista de Terrassa
(anys 30). Centre Excursionista de Terrassa.

19. Aquesta referència manuscrita als quatre
anys ens remet a la conversa dedicada al
Club Femení d’Esports que va tenir lloc a
l’Ateneu Barcelonès l’11 de novembre de 1930
amb el títol El viatge educatiu i instructiu.
Per tant, si bé la primera data de La dona i
el viatge és l’abril de 1931, es pot deduir que
Bertrana va reutilitzar el text el 1935 afeginthi, a més, les a·lusions, també manuscrites,
als terrassencs i terrassenques.
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Qui més qui menys dels que m’escolteu
reconeixerà amb mi la superficialitat dels
viatges a corre-cuita. Les ciutats i els paisatges passen com un film. És una desfilada prodigiosa de colors i de formes que
s’esvaeixen sense deixar cap rastre.
Què us queda després d’aquests viatges? Unes imatges vagues, imprecises,
mig esborrades. Coneixeu el caràcter
d’un poble? Us haveu adonat dels seus defectes cabdals, de les seves qualitats, dels
seus costums? Haveu après alguna cosa
profitosa? Podeu després tractar d’imitar-los en allò que us hagi semblat millor
que a casa nostra? Quan hem conegut a
fons altres races i altres pobles, aleshores
estem capacitats per a conèixer i apreciar
o criticar la nostra.
Estalviar durant l’hivern uns quants
milers o centenars de pessetes per anar a
l’estiu a passar uns dies o unes setmanes a
l’estranger, segons la quantitat estalviada
o el temps amb què es compti, em sembla
molt bé com a mitjà d’esbarjo o de negoci,
com a sistema educatiu o instructiu, em
sembla gairebé nul.
Deixem doncs de banda aquesta mena
de viatges, que no són els que m’interessen. Dels que jo vull parlar ara és dels altres, dels que han deixat en mi un rastre
profund, dels que han canviat la meva naturalesa mateixa equilibrant-la i donant-li
fortitud per a afrontar la vida i facultats
per a assaborir la petita part de felicitat
que em correspon en aquest món.
Quan jo anava a escola, la geografia
m’interessava en un gran superlatiu, res
podia passar-li al davant i jo era una bona
deixeble de geografia tant com mala deixeble d’aritmètica. Sens dubte, aquelles
petites excursions pel damunt del mapa
d’Espanya i aquelles més amples i il·lusionadores a través d’Europa i d’altres continents, em feien l’efecte d’un vertader
viatge. M’embriagava d’horitzons nous.
El Mississipí era una ratlla blava ampla
i majestuosa a través de la rosada taca
d’Amèrica del Nord. I en la meva imaginació d’infant, jo arribava a veure les se-
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ves vores frondoses i les onades plenes de
majestat del seu corrent impetuós. Aquella Xina misteriosa i terrorífica em feia esgarrifar de por. Aquelles illes oceàniques
plenes de palmers em desvelaven anhels
d’un paradís semblant.
L’estudi de les races m’apassionava.
Per conèixer homes de color i estudiar
pràcticament llurs caràcters i llurs costums hauria fet qualsevol sacrifici. Ja
des de petita els llocs i els pobles exòtics
m’atreien poderosament.
Més tard, quan ja de grandeta anava
a una ciutat desconeguda i visitava els
vells edificis i els museus, sentia com una
mena de tristor. Descobrir capitells jònics
o corintis, bizantins o romans, em plavia
molt menys que descobrir una arbreda
o una llenca de mar. Aviat m’avorria, em
cansava tot d’una. Es veia ben bé que jo tirava per viatgera i que l’erudició no seria
mai el meu fort. En canvi, els paisatges
nous eren per a mi un plaer tan refinat
i intens, tan apassionador que només de
pensar en un viatge el meu cor anava de
pressa i perdia la son.
Els anys han confirmat les meves disposicions. Els monuments, les antiguitats,
les velles pintures, l’estudi de les llengües
mortes, tot ho he negligit. Però quin amor,
quina curiositat per les coses vives, pels
paisatges, per les races exòtiques!
La meva instrucció s’ha fet base de cosa
viva, perdoneu aquesta imatge bàrbara.
L’estudi de la geografia, de l’etnografia i
de l’antropologia l’he fet pràcticament.
Si bé he passat moltes hores consultant
llibres i fent recerques a les biblioteques
això no ha estat més que el complement
de les hores viscudes en contacte amb les
homes i amb les paisatges exòtics.
De petita em contentava de mapes i estampes de colors. Més tard aquelles imatges polsoses varen deixar d’interessar-me.
Amb el canvi de matisos va venir el canvi
d’apreciacions. Aquells terribles homes
tatuats que poblaven la selva polinèsia,
el sol gravat dels quals hem produïa esglai han esdevingut els meus amics. En el

curs dels meus viatges he tingut ocasió de
tractar amb xinesos, amb hindús, amb negres, amb maoris i amb papús. Tots els caràcters d’aquestes races m’han interessat
intensament. Hi he trobat un xic de tot.
Ingenuïtat en els uns, astúcia en els altres,
orgull, menyspreu, generositat, avarícia…
I després d’analitzar tots aquests homes
de color diferent, he arribat a l’avinentesa que el blanc no és el més noble ni el
menys cruel de tots. Quantes vegades he
sentit vergonya de ser-ne! Perquè he vist
les immoralitats d’aquesta raça nostra
dita pomposament superiora.
Jo estic a les beceroles del coneixement de les races teòricament i pràcticament, i molt lluny de la realització dels
meus desitjos. Però els paisatges i les figures exòtiques que han desfilat davant dels
meus ulls han estat per a mi el plaer més
fondo i suculent de tots els que jo hagi
pogut experimentar en aquest món.
He viscut en una terra salvatge i deserta lluny dels blancs i de tota comunicació,
i aquella existència simple enmig de la
natura més grandiosa i salvatge en companyia d’éssers tan diferents de nosaltres
i malgrat això germans nostres, ha quedat gravada en la meva vida com un punt
culminant. És un veritable accent patètic,
com diuen els compositors.
Les meves excursions a través de les
illes polinèsies damunt de petits velers
que les grans onades del Pacífic gronxaven, sense sortir del camarot, ni un cobert per a soplujar-se o guardar-se del
sol, visquent damunt de la coberta entre
xinesos i polinesis, han deixat també un
sens fi de detalls i recordances màgiques.
Aquella vida simple i penosa plena de perills, d’imprevistos, és la cosa més emocionant de la meva vida. Aquells dies roents
de sol en plena mar encegada per la llum
de meravella del mar dels tròpics, aquelles nits fosforescents i clares han estat i
segueixen essent una font de sensacions
venturoses per a mi. Els moments de por
en les tempestes, de privacions en les illes
on no hi he trobat menjar, són moments

El veritable aspecte de la natura amb tota
la seva grandiositat primitiva, sols es troba
lluny dels camins fressats.
de contrarietat que esdevenen a través
dels temps saboroses recordances.
Les penoses excursions a cavall dintre
l’espessa brosta, les angúnies del passatge d’un riu caudalós sense altra garantia
que l’experiència de la bèstia. Els viatges
sobre el lagon damunt d’una simple embarcació de cinquanta centímetres d’amplada pel damunt d’un fons de quaranta
metres i entre els pics traïdors de corall.
La poc confortable visió d’una colla de
taurons atravessant el nostre camí amb
escumaralls i onades perilloses i l’acostage en illots coral·lins arrapant-se a les
roques! Tot això és deliciós de recordar,
però no sempre és deliciós quan es passa.
Cal una resistència i una fe en si mateix
molt grans i sobretot, aquell desig de què
hem parlat fa una estona: l’anhel de descobrir coses noves. Si haveu començat per
preparar-vos, fent excursions més curtes i
menys perilloses, us sentireu també molt
més ben disposats en aquestes proves angunioses i difícils.
Per a conèixer les terres salvatges amb
tota llur grandiositat corprenedora cal
oblidar els hotels, els transatlàntics, els
ràpids amb vagó restaurant, val no enyorar els àpats calents, els matalassos tous,
la llum elèctrica i el telèfon.
El veritable aspecte de la natura amb
tota la seva grandiositat primitiva, sols
es troba lluny dels camins fressats. Amb
diners no podreu adquirir el que adquirireu amb energia i voluntat. Els viatges
fets a la manera vulgar, a força de diners,

no us mostraran mai la part interessant
i vertadera de la naturalesa. Per a conquistar la terra noblement, per amar-la i
admirar-la, cal un esforç dels nervis i dels
músculs i sobretot, una renúncia ferma
i decidida de luxe, de sensualisme i fins
de certs sentimentalismes familiars i patriòtics.
Per a convèncer els que m’escolten
caldrà que faci una ràpida descripció del
meu viatge a Polinèsia i més tard al nord
d’Àfrica.20
Res més convincent que l’exemple i si
algú sent la fe i l’amor del viatge coneixerà els sacrificis que cal i pel damunt dels
sentiments que es té de passar.
Si jo fos una dona rica o bé si em trobés
sola en el món, jo no parlaria com parlo.
Però la sola riquesa de què nosaltres ens
hem valgut, i dic hem en lloc d’he, ha estat la salut i la voluntat. Tot s’arregla o
s’aplaneix quan es té salut i energia. Nosaltres vivíem admirablement, com pot
viure un matrimoni de burgesos quan el
marit es guanya bé la vida. Suïssa, aquest
noble país tan admirable i tan hermós,
era la nostra pàtria. I amb tot, el desig de
fugir mont enllà va néixer en nosaltres.
Estàvem ja cansats de la vella i massa
convencional Europa i desitjàvem fer la
coneixença d’altres llocs i altres homes.
Àfrica, Àsia, Oceania… Llocs llunyans
i atraients, plens de misteri i de beutats naturals. Selves immenses, badies
profundes, llacs tranquils, rius caudalosos, sol roent sobre mars de corall, illes

Article «Arribada a Taití» d’Aurora
Bertrana a L’Opinió sobre el seu
viatge a la Polinèsia (19-9-1933).

20. Aquesta referència manuscrita a l’Àfrica
referma la idea que va reutilitzar el text
de 1931, ja que Bertrana viatjà al Marroc
com a cronista de La Publicitat l’any 1935.

Fundació Josep Irla.
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paradisíaques florides de llegendes i de
somnis, homes negres, homes grocs, homes rojos i tatuats, religions cruels amb
sacrificis humans, històries terribles de
canibalisme, històries delicioses d’amor,
de primavera eterna, de nits perfumades
i clares… Calia veure alguna cosa de tot
això. Bé s’ho valia perdre una situació i
un pervindre brillant dintre la indústria.
Bé s’ho valia deixar la casa confortable
amb cambra de bany, calefacció i tots els
avantatges dels llibres, dels concerts, de
les interessants conferències, i fins la llar
paterna amb aquella escalforeta d’amor
que és el millor del món. Calia tenir fe en
la tornada, en la salut, en totes les incertituds de l’esdevenidor, creure’s prou fort
per afrontar les lluites possibles amb els
elements i amb els homes i la fe ferma
de vèncer pel damunt de tot. Cal tot això
amics meus i amigues meves, i si ara en
parlo no és per a fer ressortir el que nosaltres hem fet, sinó per a demostrar el
que jo crec imprescindible per a anar pel
món i poguer veure alguna cosa que sigui
interessant.
L’hivern del 1924 al 1925 vàrem començar a pensar-hi. L’estiu del 25 vàrem partir de Marsella amb destinació a Papeete,
capital de l’Oceania francesa. Els nostres
somnis estaven en camí de realitzar-se!
Més ben dit, ja eren una realitat. «El destí
va afavorir-vos», direu, però jo respondré:
«A quina força pot arribar la voluntat de
l’home! Hi ha res més gran al món que la
voluntat? Davant d’aquesta força quantes
vegades el mateix destí abaixa el cap!»
Si ameu viatjar, conèixer països exòtics,
córrer món, tots podeu arribar-hi un dia,
més o menys tard. Jo n’estic segura, sola
o acompanyada, amb diners o sense ells,
em calia conèixer països nous.
Altrament, la meva vida hauria estat
d’una grisor insuportable. Per convèncer els que m’escolten, puc dir que a vuit
anys vaig fugir de casa. No perquè hi estés malament, al contrari! Els meus pares
eren bondadosos, amables, jovials. Però
la meva fal·lera de córrer món era ja des-
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perta i va semblar-me que havia arribat
l’hora d’emprendre la vida d’aventures
que jo somniava. Aquesta primera temptativa, tinc que confessar-ho, va fracassar.
El mateix capvespre del dia que vaig fugir,
un fill de la meva dida, mobilitzat en companyia del meu pare i oncles, va deturar
en sec el meu impuls. No vaig anar més
enllà del pla de Girona.
Aquesta va ésser però la meva primera
i darrera fugida. Més tard ja poguí marxar amb consentiment dels meus pares.21
Vaig viatjar una mica pel centre d’Europa
i vaig conèixer racons meravellosos. Els
Alps en ple hivern, amb tres metres de
neu, la Savoia a l’estiu amb els seus meravellosos pasturatges, els Pirineus, la
Provença, els llacs suïssos, l’Oberland bernès… I tot això sense diners, guanyant-me
la vida com podia, patint fred i privacions.
De les ciutats em permetreu que no en
parli perquè no m’interessen. Ara fa poc,
el nord de l’Àfrica amb tota la grandesa de
l’Atles i la visió dels deserts, dels oasis. I
si m’entretinc un poc en aquestes descripcions personals és per a provar-vos que la
voluntat, aquest factor imponderable va
portar-me al triomf dels meus anhels.
Moltes persones haurien retrocedit
davant del vaixell que tenia que dur-nos
a Oceania. Era un míser cargó. La companyia l’anomenava pomposament Paquebot Mixte però la realitat era molt
diferent. Es tractava d’un vapor vellíssim
amb maquinària defectuosa i un personatge fatalista i inconscient. Calien desitjos d’emprendre aquell viatge per embarcar-se! I pensar que calia fer més de
vint mil quilòmetres per mar, que aquella
rampoina ens tenia que dur als Antípodes,
que anàvem a fer la meitat del torn de la
Terra! Res ens va fer por. «Endavant», deien els nostres cors àvids de sensacions
exòtiques!

Vàrem partir. La travessia del Mediterrani va ésser, a pesar de tot, deliciosa. El
temps era esplèndid i vèiem ben sovint
la terra. Gibraltar vist des del mar ens va
produir una gran impressió. És altiu i pelat, feréstec, noble. Sembla un símbol de
la vella Europa girant els ulls vers l’Àfrica
grandiosa i jove!
Vingué l’Atlàntic. Les onades més fortes, els balancejos del vaixell, ara capfiquejant ara gronxant-se. El temps però
era superb. La infinitat del mar i del cel
d’un blau net i polit. Visitàrem la bella illa
de Madeira, de la qual hem servat un record deliciós. Després veiérem les Desertes, tan feréstegament enlairades enmig
de l’oceà. Començàvem a comprendre la
grandiositat dels paisatges marítims amb
tota la beutat de les misterioses solituds.
El mateix dia de la devastació de la
Florida, de tràgica recordança, nosaltres
atravessàvem el mar dels Caribes. Des del
vaixell estant, vàrem veure una immensa
columna d’aigua aixecar-se del mar a alçades prodigioses. Era una tromba marina.
Per sort, passava lluny de nosaltres però
la vèiem tan clarament que va arribar a
fer-nos mitja por.
El nostre vaixell va fer escala a la Guadalup i més tard, a la Martinica. En aquestes illes inolvidables coneguérem els Tròpics. Els primers cocoters varen aparèixer
als nostres ulls. La transparència i la nitidesa dels mars tropicals ens sorprengué
agradablement. Els primers homes de color, i quin color, varen donar-nos el primer
tast d’exotisme. Una excursió en auto ens
permeté d’admirar la vegetació meravellosa de les Petites Antilles. Passant per
unes valls profundes i resseguint gorgues
estretes cobertes de falgueres i fullatges
espessíssims, vàrem arribar a Sant Pere
de la Martinica, al peu de la tràgicament
cèlebre Muntanya Pelada. Poguérem do-

21. Variant anterior ratllada: «…poguí marxar amb consentiment dels meus pares. Vaig anar a estudiar a Barcelona, més tard vaig anar a seguir els meus estudis a Suïssa.»

Aquesta excursió nostra va ésser plena d’emocions.
Vàrem tenir una topada d’autos i presenciàrem una
batalla de negres feréstega i sanguinària
nar-nos compte dels desastres ocasionats
pel terrible volcà. Tota la vila de Sant Pere
estava enrunada. Era una vertadera desolació. A baix, prop de les platges hi ha
un monument funerari servat com a recordança de la paorosa erupció de 1902.
La lava baixava en torrents amples, impetuosos. Les pedres anaven a distàncies
inverosímils. Segons diuen no va quedar
més que un sol habitant amb vida. I més
tard, quan els homes dels altres districtes de l’illa acudiren, varen trobar un cos
de dona completament calcinat. Era tot
sencer amb vestits i tot. Li varen fer una
mena de monument i el col·locaren al damunt. Nosaltres admirem amb tristesa
aquella obra de la natura destructora.
Sembla de pedra i no li manca cap detall.
Aquesta excursió nostra va ésser plena
d’emocions. Vàrem tenir una topada d’autos i presenciàrem una batalla de negres
feréstega i sanguinària. Eren dos xofers
que es disputaven la parròquia. S’hi feien
a cops de clau i manivela. Més de cent persones s’ho miraven sense intervenir. Com
aquell que assisteix a un espectacle.
Entretant, un tercer negre va acudir
amatent i se’n va emportar els clients
amb el seu auto, els clients érem nosaltres. Però tenia tanta pressa d’abandonar
aquella plaça que vàrem tenir de proveir
la gasolina molt lluny d’allí quan ell va
sentir-se tranquil i fora de perills.
Quan vàrem arribar a Fort de França
era nit negra. Vàrem donar gràcies a Déu
com qui acaba una expedició perillosa i
important. La nostra topada havia estat
molt sèria. Seguíem una carretera estreta
arran de precipici. La ruta serpentejava en
corbes estretes pujant o baixant constantment. En un d’aquells viratges, vàrem trobar un altre cotxe que se’ns va tirar a sobre.

Afortunadament ningú no es va fer
mal. Però la reparació va durar dues
hores i el retorn en plena nit dintre la
boscúria plena de remors i de llumenets
misteriosos ens feia una certa basarda. El
nostre xofer era una mica boig. Baixava
rebent per aquelles rutes perilloses sense disminuir la marxa, sense tocar mai la
bocina i encara, malament. El que més va
interessar-nos d’aquella tornada al port
on el vaixell ens esperava, van ésser els
insectes lluminosos, les lluernes que poblaven la foscor intensa de la selva com
milers i milers d’estels inquiets.
Vàrem tornar al vaixell amb una certa
alegria. Li anàvem agafant estimació. El
dia després de les nostres aventures de la
travessia de l’illa, vàrem tornar a fer-nos
a la mar. El mar de les Antilles seguia essent amable amb nosaltres. Alguns dies
després arribàvem a Cristóbal Colón, petita ciutat situada a l’entrada del canal de
Panamà del cantó de l’Atlàntic. La part de
la ciutat dita Cristóbal, pertany als Estats
Units, així com tota una part de terres de
al zona del canal. L’altra meitat de la ciutat s’anomena Colón i pertany a la República de Panamà.
Aquesta divisió de la ciutat en dos és
molt curiosa. El cantó ianqui és net i polit, ple de botigues de luxe de les quals el
propietari sol ésser un xinès. Té un gran
sumptuós casino a dintre el qual està22
rigorosament prohibida l’entrada a un
home de color. Els policies ianquis, amb
la porra a la mà mantenen l’ordre.

Circulen autos luxosos i dones i homes
rossos vestits de colors clars, nets i polits,
i de sobte, sense transició, al mig d’un carrer mateix, us trobeu a la vila panamasina.
Els contrast és frapant. De sobte la netedat, l’ordre i el luxe s’han esvaït. Ací tot
són negres espellifats, brutícia pels carrers i misèria. Això com tots els rètols de
l’altre cantó estan en anglès, ací estan en
espanyol. Podeu adreçar-vos a qualsevol
criatura en castellà i us comprèn perfectament. La sola cosa veritablement important que han après de l’altra meitat de
la vila és l’amor del dòlar. Vaig demanar
a un noiet que m’abastés un coco i va demanar-me’n, descaradament, dos dòlars.
Va semblar-me massa car i vaig decidir
esperar a tastar-los a Polinèsia.
Després de la nostra curta estada a la
ciutat de Cristóbal Colón, vàrem sortir
cap al golf de Panamà passant pel meravellós canal. Això sí que val la pena d’ésser
vist. Imagineu-vos un braç de mar estret
encaixonat entre muntanyes. Navegàvem
a poc a poc perquè les maniobres són difícils en aquesta tira llisa d’aigua que serpenteja constantment. Un pilot americà
havia pujat a bordo i portava el timó.
En primer lloc i per a entrar al canal,
vàrem tenir de passar per tres diferents
rescloses monumentals. Unes immenses
portes de ferro s’obrien davant nostre i
el vaixell arrossegat amb dolcesa per sis
potents locomotores elèctriques, tres de
cada cantó, anava avançant fins al centre
de la resclosa. Aleshores les portes es tancaven i deixaven anar l’aigua i aquell gran
vaixell immòbil començava de pujar com
si fos un ascensor. Quan el nivell de l’aigua era prou alt, abaixaven els armadors
i obrien les portes de la nova resclosa. Tot
això esdevenia enmig d’un silenci encantador. Un sol home amb un telèfon por-

22. En aquest punt de la conferència apareix una nota mecanoscrita que assenyala: «de la conferència
dedicada al Club Femení i d’Esports». De nou, doncs, es confirma que Bertrana reutilitzava les
conferències per a diferents ocasions.
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Imagineu-vos
l’encantament del
viatger. A tota hora
sorgia una illa nova.
tàtil anava d’un cantó a l’altre i enxufant
l’aparell a uns connectadors col·locats a
dintre els pilastres mateix que aguanten
els focus elèctrics, es posava en comunicació amb els maquinistes, amb els de les
portes i amb els de l’aigua.
Quan vàrem arribar al nivell del llac de
Gatum, vàrem dir adéu a l’Atlàntic. Aquest
llac és molt interessant encara que sigui
artificial. Té una llargada de vint milles
marines aproximadament, que vénen a
ésser uns trenta-vuit quilòmetres. És un
deliciós espectacle que no s’assembla a
cap més. Els llacs suïssos o italians són tota
una altra cosa. En primer lloc, com que el
llac ve d’una inundació produïda sobre la
regió muntanyosa, està poblat d’illes que
emergeixen per tots cantons, voltat d’una
vegetació luxuriosa i plena de pelicans i
d’altres menes d’ocells. Per les vores, mig
amagats entre el llot, sol aparèixer el torç
llefiscós d’un caiman. Unes hores després,
vàrem arribar al famós pas de la Culebra.
Un veritable passadís enfonsat entre dues
muntanyes, a cada corba experimentàvem
la mateixa sensació de por. Per un canal
tan estret ens teníem de creuar constantment amb vaixells de totes menes i grandàries i aquests ens passaven tan a prop
que podíem parlar-nos en veu baixa i fins
canviar objectes.
Després d’aquest curiós viatge vàrem
tornar a entrar dintre les rescloses. Ara
no es tractava de pujar sinó de baixar i
després de vàries operacions idèntiques a
les del matí, ens vàrem trobar cara a cara
amb el Pacífic.
Amigues meves, això és una emoció
veritable. Encara que aquest gran oceà
sembli a primera vista exactament com
els altres, hi ha la il·lusió d’ésser damunt
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Noies autòctones de la Polinèsia. Imatge apareguda a Paradisos oceànics. Ed. Proa.

d’aquesta immensa solitud camí dels països meravellosos dels nostres anhels.
Però la primera nit damunt del Pacífic, la vàrem passar aturats. Les autoritats marítimes del canal havien advertit
al comandant que si no feia reparacions
immediatament no el deixaria sortir de
Panamà. Sembla que portàvem una via
d’aigua considerable i que les màquines
funcionaven molt malament.
Decididament els nostres oficials eren
gent molt despreocupada. Es veien amb
cor d’atravessar aquesta immensa zona
deserta per la qual difícilment trobarien
algun vaixell aventurer, damunt una nau
en mal estat. Sort que els americans ens
varen protegir! Però després d’això, la
nostra confiança en el vaixell era molt
limitada.
Efectivament, en ple Pacífic, uns deu
dies després de la nostra sortida de Panamà, el vaixell va trobar-se en pana. No
avançàvem més de pressa que si reméssim, però el cel era tan bell, la mar tan
tranquil·la i el nostre optimisme tan gran,
que ens ho vàrem prendre amb una grandiosa filosofia.
Era un viatge meravellós. Les postes
de sol eren un espectacle imponderable,

els dematins arribaven dintre una claror
subtil. Passaven colles enormes de peixos
volants i la vida damunt d’aquella nau lliscava tranquil·la i dolça. Sense adonar-nosen, vàrem arribar a les primeres illes de
la Polinèsia.
Feia més d’un mes i mig que navegàvem
i malgrat això, no sentíem deler d’arribar.
Aquell mar i aquell cel eren ja un paradís!
Però un dematí es sentiren uns grans crits
i tothom sortí sobrecoberta. A estribord,
apareixia la primera illa oceànica. Era un
atoll de coral·lí. Un veritable ramell de
palmers sorgint enmig la gran blavor del
Pacífic! Dos dies vàrem estar atravessant
l’arxipèlag Pomotú anomenat perillós pels
navegants. Més de noranta illes coral·lines
de totes les grandàries i formes.
Imagineu-vos l’encantament del viatger. A tota hora sorgia una illa nova.
Aquests atolls estan formats per milions
i milions de cadàvers coral·lins. Damunt
d’una carena submergida que forma el
fons d’aquesta regió del Pacífic, neix,
creix i es mor aquesta fecunda bestiola.
Poc a poc el munt de corall va creixent
fins arribar a flor d’aigua i allí arriba un
dia que es forma una mena de bolet, la
part planera del qual comença a sortir

de l’aigua. Després les pluges cauen al
damunt i com que l’aigua dolça destrueix
el corall, es forma una mena de palangana al centre mateix de l’illa, i al cap dels
anys, aquestes illes presenten la forma
d’un tortell, però aquest tortell sol ésser
trencat d’un cantó, car l’aigua de pluja
en escórre’s cap enfora ha destruït una
part del corall. A marejada alta, l’aigua
del mar entra a dintre augmentant el nivell del mar interior, que allí anomenen
lagon i a marejada baixa, surt impetuosament cap enfora. Això no vol dir que es
buidi. Al contrari, aquests llacs interiors
són una delícia. Tenen una aigua clara
i transparent damunt d’un munt purament coral·lí amb totes les meravelles de
tons i de formes. El peix és abundant i de
mil colors i les flors de corall tenen tonalitats exquisides. El cocoter que és la planta
vivaç per excel·lència ha crescut allí prodigiosament. Una nou de coco arrossegada
per les corrents del mar i arribada allí per
casualitat ha estat depositada per l’onada
damunt del corall i del cor d’aquell fruit
n’han sortit arrel. Així creixé el primer
cocoter i després altres i altres fins a for-

mar tot al voltant de l’illa una veritable
corona de verdura exquisida. Els vents
alisis balancegen sense descans llurs
palmes argentades i tots s’inclinen cap
al mar amb una muda reverència plena
d’elegància.
Després d’aquestes illes vingueren les
volcàniques. Les majestuoses muntanyes
de les quals s’enlairen en pics aguts desafiant els núvols. Com podria descriure la
bellesa d’aquest racó de món? Ací i allà
damunt la blavor infinita del Pacífic apareixen noves illes.23
A una milla aproximadament de la terra, aquestes illes solen estar voltades per
una veritable corona de corall, submergides entre aquesta corona i la terra s’estén
el majestuós lagon, ple d’una aigua transparent, neta i llisa, dintre la qual s’emmirallen els arbres gegantins de les vores.
Arran d’aigua mateix comença aquella
vegetació luxuriant, atractiva, poderosa
d’aquestes terres tropicals. Què voleu que
us digui d’aquest prodigi d’exuberància?
Les branques mateixes dels arbres s’inclinen fins acariciar l’aigua. Podeu prendre un bany a l’ombra de les tamarindes

23. En la variant anterior ratllada especifica la importància de Tahití, la qual serà protagonista del seu
llibre Fenua Tahiti: vision de Polynésie (Neuchâtel: Delachaux & Niestlé, 1943): «Ací i allà damunt
la blavor infinita del Pacífic apareixen noves illes. Tahití és la veritable reina però, a una hora lluny,
ja sentiu la seva flaire prodigiosa. Les flors, els fruits, les plantes perfumades, els torrents, les cascades que baixen majestuoses dels cimals, damunt una verdura fresca i imcoparable, tot és beutat
sense nom.»
24. Variant anterior ratllada: «…els éssers més amables i gentils que puguin existir. Allí lluny dels
homes blancs, de les màquines, dels sorolls i dels invents moderns podeu viure una vida dolça i
perfecta molt més a prop de Déu i de la natura. El preu de la renúncia a les comoditats, als diaris,
als concerts, en una paraula, a l‘encís emmetzinador de civilització.»
		 Així mateix, existeix una altra versió paral·lela que és el desenllaç per a una altra dissertació de
1930, cosa que confirma la reutilització de la conferència: «Allí, lluny de la civilització, lluny de les
maquinàries, del progrés i els sorolls, vaig trobar-hi una vida ideal, dolça i perfecta. En la grandiosa i immutable majestat de la selva i en el reflex innocent de l’ànima de l’home primitiu, hi vaig
endevinar la vertadera imatge de Déu.
		 El gran descobriment de la meva vida està fet, l’home és més interessant i més sa, quan menys
parracs el cobreixen. La terra és més bella i més grandiosa quan menys la mà de l’home l’ha profanat. Hi ha milers i milers de quilòmetres deserts damunt aquest planeta en què vivim, i tots els
homes, covards, arrupits i porucs ens apilonem com moltons els uns a recer dels altres.
		 Adéu-siau amigues meves o a reveure si voleu. Però si d’aquí alguns anys em veieu encara a
Barcelona visquent com una petita burgesa en un pis de l’Eixample, podeu dir amb perfecta ironia,
“la dona de la selva ha claudicat”, i quan ens creuem pel carrer podeu somriure amb llàstima,
“veu’s ací una fracassada”, pensareu.
		 He dit. Montcada, octubre de 1930.»

Portada de la reedició de Peikea, princesa caníbal
i altres contes oceànics (1934). Ed. Pleniluni.

o dels burrous amagats sota la verdura.
Per tot arreu on mireu, llevat del mar i el
cel, veureu un embrancament terrible de
tota mena d’arbres i d’arbustos. El llorer
rosa, el taronger i el llimoner salvatge, la
falguera perfumada i gegantina. El bambú, el tiaré, les tamarindes, els palmers de
totes menes; quan aixequeu els ulls vers
els pics feréstecs que arriben a gratar els
núvols, també els veieu verds, coberts
d’una capa atapeïda de falgueres que de
lluny sembla un tapís de vellut.
Hi ha milers de cascades que baixen
dels cims tot l’any omplint els torrents
i els rius d’aigua clara i fresca. Les flors
cobreixen tota la part baixa de les illes
fent-ne un vertader jardí. Pel damunt de
l’aigua claríssima dels lagons desfilen les
gracioses piragües lleugeríssimes i elegants.
I damunt d’aquesta terra beneïda, hi
neixen i hi creixen els fruits més deliciosos i els éssers més amables i gentils que
puguin existir.24
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Els anys que he passat a les illes de la
Societat han estat tan pròdigs en coneixements i aventures que podria fer-me vella
parlant i no exhauriria el meu tema.
He escrit dos llibres de reportatges i
aviat en sortirà un altre, Peikea, princesa
caníbal, i alguns altres contes oceànics.
Tinc dos més en preparació i arguments
per a una colla d’altres. Tal vegada els llegireu, si els temes exòtics us interessen.
Jo els he escrit per a vosaltres, per als
que no han tingut el gust o l’avinentesa de
creuar les selves, els mars i les llacunes de
corall. Per a mi, el factor important no és
escriure’ls sinó haver-los viscut. Escrivint
obeeixo al desig de fer passar una estona
distreta als que amen més llegir que córrer món.25
El record de la meva terra no m’abandonava mai i sentia un desig vivíssim de
portar a Catalunya unes pàgines exòtiques i originals. Per a poguer escriure i tenir dades importants, he creuat el Pacífic
tota sola d’un arxipèlag a l’altre. He atravessat la selva camí de la terra salvatge.
Per a estudiar les consuetuds dels salvatges, he anat a viure entre ells abandonant
el meu marit.

L’hospitalitat i la bondat de tots aquest
homes els ha fet els meus amics. A ells els
dec també un llibre La civilització i els salvatges26. Obra que ells no arribaran mai a
llegir. Però el meu esperit restarà en pau.
Hauré dit als homes blancs tot allò que
un cor amic i agraït deu als nobles maoris.
Aquell que vulgui llegir-lo i reflexionar-lo
comprendrà que hi ha homes de color,
anomenats arbitràriament salvatges, que
han tingut una cultura i una civilització.
Han viscut benaurats i tranquils en les
seves illes llunyanes fins que la desmesurada ambició dels blancs ha anat a destruir llur felicitat innocent en nom de la
civilització nostra.
I ara permeteu-me que us regraciï per
la vostra atenció en escoltar-me27. Desitjaria que les meves paraules haguessin
estat plaents a tots aquells que amen el viatge per admiració a la natura. Com més
l’home s’acosta a ella, més esdevé simple,
bo i sa. Visquem a les ciutats treballant,
lluitant pel pa de cada dia, però que els
nostres esperits rendeixin culte a la nostra gran mare comuna.
Anem amb els arbres, les plantes, els
rius, les arbredes. Comuniquem-nos so-

25. Les notes manuscrites sobre la producció literària confirmen la reutilització del text en dates
diferents segons l’edició del primer llibre esmentat, Paradisos oceànics (1930), i del segon, Peikea,
princesa caníbal i altres contes oceànics (1934).
26. Aquest títol no es troba entre les obres publicades d’Aurora Bertrana, devia de ser un projecte.
27. Hi ha una altra variant que reproduïm: «I ara permeteu-me que us regraciï per la vostra atenció
en escoltar-me. Desitjaria que aquest amor al viatge que tant ha fet vibrar el meu cor, hagi trobat
un ressò comprensiu en aquesta sala. Em plauria que aquells que no han tingut ni prou voluntat
ni prou ocasions de viatjar s’haguessin complagut escoltant aquest episodi de la meva vida de
viatgera.
		 Quedaria altament recompensada de les meves hores de treball si aquells que amen el
viatge i que tenien dubtes sobre les possibilitats de triomfar, hi creguessin ara fermament i no
dubtessin de que la voluntat i la constància venceran tots els obstacles que s’oposen a llurs
anhels de conèixer món.
		 El meu exemple deu encoratjar-los. Jo vaig sortir de Barcelona en 1922 sense fortuna. Vaig
lluitar, treballar i viure tres anys a l’estranger, sola sense amics ni parents, amidant-me sovint
amb la vida.»
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Voluntat, energia,
treball. Tres mots
màgics per a obrir-vos
les portes de la terra.

vint amb el cel i amb el mar. Els nostres
cors esdevindran més bons i més comprensius. Les nostres aspiracions més
simples i més nobles. Estimem la natura pel damunt de tot. Agraïm i acatem
tots els seus designis, els més plaents i
els més cruels. Ella és la nostra mare directa i amar-la i acatar-la és amar el Déu
creador.
Considerem germans tots els homes
sien blancs, sien de color. Respectem els
animals i les plantes i anem pel món, no
com a conquistadors de terres, sinó com a
conquistadors de visions i d’esperits sempre amics, respectuosos i amables.
L’any 1925 vaig unir la meva existència
amb un home com jo, decidit i més que jo,
disposat per a la lluita i l’amor al viatge. El
1926, i altre cop sense fortuna, vàrem emprendre el nostre gran viatge a Oceania.
Ens hem valgut de la nostra voluntat i
del nostre treball. Hem sofert, si pot dirse sofriment passar una miqueta de fred,
de por i de gana, però hem estat també
profundament joiosos, contents, recompensats llargament. Conèixer Oceania, la
llunyana, misteriosa i desitjada Oceania,
no és una recompensa prou gran?
Amics: el món és gran i us crida, de
vosaltres depèn el conquistar-lo. Voluntat,
energia, treball. Tres mots màgics per a
obrir-vos les portes de la terra.
Res més.
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Retrat d’Aurora Bertrana a
càrrec de Robert de Montmollin,
psiquiatre que va acollir
l’escriptora a la localitat francesa
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Montmollin
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