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Prudenci BertranaUna exposició en elmarc de
l’any Bertrana destaca que la seva pintura resulta
essencial per entendre l’artista i la seva escriptura

El primer
Bertrana
ROSSENDCASANOVA
Ell mateix ho va deixar escrit: “Era
aquell un tempsdegrans inquietuds,
peròtambédegransesperances”.Re
cordavaaixíaLaNovaRevista(1928)
com va començar a pintar i que mai
ho va fer ambefectismes, que li sem
blaven“cometreunaestafa”.

A l’honest Prudenci Bertrana
(18671941) la primera capsa de pin
tureslihaviaregalatelseupare,tipde
veure’l fabricar colors fent bullir alls
que actuaven coma secant i que em
pudegaven la casa. “Aquella capsa
m’acompanyàtotalavida”,dirà,però

veure al Museu d’Art de Girona
(md’A).
Presentadadeformapanoràmica i

cronològica,esdivideixendosgrups:
els paisatges i els retrats. En els pri
mers hi sentim els ecos de l’Escola
d’Olot, amb camps travessats per ca
minsquedonenanuclisrurals,onels
campanarsdelesesglésiesesperfilen
al cel. Pel que fa a les vistes urbanes,
com les deGirona,mostra una ciutat
més aviat serena, com a Cases de
l’Onyar (1914), que va fer en compa
nyia de Santiago Rusiñol, de qui es
nota la seva manera de fer. Si literà
riament es va desmarcar de les mo
des, enpinturasemblaseguirelscor
rentsoautorsdelmoment.Així, rusi
ñoleja de nou aNit de lluna a Girona
(1917), urgelleja a Paisatge (1888) i,
encaramés,espercepelressòdeJoa
quimMir al coloristaRuïnes deNos
tra Senyora del Pilar de Pedret (c.
1913)oeldeFrancescGimenoalavis
taaèriaCarrerdePuigcerdà (1929).
L’altre gran corpus el formen els

retrats a l’oli, alguns d’interior, com
Solitud (1892) de dolça melangia, fet
molt a lamanera de Joan Brull, amb
qui aleshores dirigia la Gran Acadè
miaModerna de Girona. La seva in
tenciófotogràficaesposademanifest
en el rostre frontal de Neus Salazar
(1897) o en elmodernistaHomeamb
pipa(c.1900)entonatmoltalamane
radeLluísGraner.Entotcas,Bertra
naésmoltmillorendibuix,comelre
trat d’Aurora Bertrana (c. 1897) o el
deRafaelMasó (1905).
L’exposició presenta més de cent

obres, algunes de les quals inèdites, i
reivindica la facetamenys coneguda
de l’artista, indestriable de la seva
obra literària, de la qual permet tra
çarneun itinerari enparal∙lel. Ladi
rectoraicomissàriaM.CarmeCluse
llas veuenaquestamostra “la revisió
de l’obra pictòrica de Bertrana, molt
poc present enmuseus i col∙leccions
publiques i poc estudiada i difosa.
L’objectiuhaestatdescobrir icompi
lar elmàximde la seva obra per con
formarelcatàlegméscompletdel’ar
tista”;unapublicacióqueespresenta
elproper30desetembre.
Nascut a Tordera, Bertrana estu

dià el batxillerat a Girona i en quedà
captivat.L’autordelanovel∙laJosafat
(1906) la retratà amb la ploma (des
del 1968 es lliura el premi Prudenci
Bertranadenovel∙la) iambelpinzell.
“La sevaescripturaestà farcidad’ad
jectius i llargues descripcions, gaire
bé com d’un paisatgista literari, que
evidencien la seva mirada pictòrica
com a escriptor”, diu Clusellas. Per

ara sabemque els pinzells, i també la
ploma, reflecteixen diversos aspec
tes del seumón embriagat per la be
llesadelanatura.

Personalitat indiscutible del canvi
de segle, enguany se celebra l’any
Bertrana que rememora el 150è ani
versaridel seunaixement i el 125ède
lasevafillaAurora, tambéescriptora.
Unacommemoració farcidad’activi
tats, una de les quals és l’exposició
Prudenci Bertrana, pintor que es pot

quèabansqueescriptor,vaserpintor, 
i d’aquest art en va fer el seu primer 
ofici i en sentí el primer estímul 
creatiu. |
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01 Retrat de Rafael
Masó, guanyador
de la Flor Natural
dels Jocs Florals de
Girona (1905)
Carbó sobre paper.
Fundació R. Masó
FOTOGRAFIA: RAFEL BOSCH

02 Cases de l’Onyar

(1914)
FOTOGRAFÍA: RAFEL BOSCH

03 Nit de lluna a
Girona (c. 1913
1915)
Oli sobre tela
Museu d’Art de
Girona. Fons d’Art
Diputació de Girona
FOTOGRAFIA: RAFEL BOSCH




