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Zusammenfassung–mod 

In den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts ist die Integration von Frauen 
in die kulturelle Szene der Iberischen Halbinsel eine unmittelbare Realität. Diese 
Situation veranlasst die Entstehung einer Generation von katalanischen 
Schriftstellerinnen, die in diesem Prozess des gesellschaftlichen Wandels sich 
einbezogen fühlen. Bertrana Aurora ist eine von ihnen. Ihre Besorgnis im Hinblick auf 
die umstrittenen Fragen, die das weibliche Geschlecht betreffen, wird sowohl in ihren  
journalistischen, als auch in ihren literarischen Schriften, sowie in ihrer Teilnahme an 
Konferenzen, die besonders den Frauen gewidmet sind, widerspiegelt. In diesem 
Beitrag untersuchen wir die Konzepte von Ehe und Prostitution aus der Sicht von 
Aurora Bretrana. Die Reiseprosa der katalanischen Schriftstellerin, unter deren 
Werken sich Paradisos oceànics und El Marroc sensual i fanàtic befinden, spiegelt 
ein bestimmtes Bild von Frauen, die häufig von Natur, und in einigen Fällen durch das 
Wort oder die Kultur, erlösen werden müssen, wider. 

 

Resum 

Al llarg de les primeres dècades del segle XX, la inserció de la dona en el panorama 
cultural peninsular és imminent. Aquesta circumstància representa l’aparició d’una 
generació d’escriptores  catalanes que se senten implicades en aquest procés de canvi 
social. Aurora Bertrana n’és una d’elles. Els seus escrits, tant periodístics com literaris, 
així com la seua participació en conferències, particularment adreçades a dones, 
reflecteixen una preocupació envers temes polèmics que concerneixen directament el 
gènere femení. En aquest article ens apropem a la prostitució i al matrimoni des del 
punt de vista d’Aurora Bretrana. La prosa de viatges de la cronista catalana, amb la 
publicació de Paradisos oceànics primer i d’El Marroc sensual i fanàtic després, 
reflecteix una visió particular de la dona que, sovint, ha de ser redimida, mitjançant la 
natura en uns casos, a través de la paraula o la cultura, en d’altres. 
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«L’amor al viatge no té límits. […] què és el que hem vist comparat amb el que 

desitjaríem veure!». Aquests mots d’Aurora Bertrana, pronunciats en una conferència 

que tingué lloc l’any 1930, dedicada al Nucli Femení del Centre Excursionista de 

Gràcia, deixen constància del tarannà aventurer i viatger que caracteritzà i que donà 

popularitat a l’escriptora gironina. La irrupció dels seus articles periodístics en el 

panorama de la premsa catalana donà lloc a comentaris d’aquesta índole: 

Després d’ella [Maria Teresa Vernet], ha fet aparició Aurora Bertrana. Em fa l’efecte 

que amb ella, per primera vegada, una escriptora catalana parla des de la premsa amb un 

to cosmopolita i desimbolt. Ha viatjat molt i potser això li ha llevat el casolanisme i la 

timidesa. Pot parlar de tot sense hipocresia i, encara que sigui molt femenina en els seus 

sentiments i en les seves idees, no us dóna mai la impressió d’haver estat educada en un 

convent. Així els seus articles, el mateix que a Barcelona, podrien cotitzar-se a 

qualsevol altre centre de producció literària.1 

El cas és que Aurora Bertrana va saber rendibilitzar, culturalment parlant, el fet de ser 

dona i d’haver viatjat primer a la Polinèsia i, després, al Marroc. Ho corroboren 

conferències diverses, articles periòdics i, particularment, dos llibres de viatges de 

tarannà autobiogràfic, Paradisos oceànics (Proa 1930) i El Marroc sensual i fanàtic 

(Mediterrània 1935). 2 

Foragitats els possibles complexos produïts pel fet de ser filla d’un reconegut 

escriptor,3 Bertrana arribava a la palestra literària amb una edat considerable però amb 

un ampli bagatge cultural, cosa que, certament, li permeté d’escriure amb un aire 

                                                           
1 Vegeu l’article de Doménec Guansé, “Les dones i les lletres”, aparegut a La Rambla, núm. 69, secció 
L’esperit dels dies, 1931, pàg. 12. 
2 En referència a això, cal remarcar la singularitat d’Aurora Bertrana, atenent al fet que, abans d’ella, 
només trobem el precedent de M. Antònia Salvà pel que fa al conreu de la literatura catalana de 
viatges escrita per dones. Salvà fou considerada per la crítica com l’escriptora que inaugurava aquesta 
tradició amb Viatge a Orient, fruit de l’estada de l’autora a Terra Santa el 1907. 
3 La mateixa Bertrana testimonia a les Memòries que al pare no li agradava que es dedicara a la 
literatura. Posteriorment, mitjançant la correspondència mantinguda per l’autora amb Lluís Nicolau 
d’Olwer, encara es palesa com Prudenci Bertrana mostrava certes reticències pel que fa a l’escriptura 
de la cronista. Així, de la Polinèsia estant, Aurora Bertrana manifesta a d’Olwer el seu desig d’escriure 
i afig: «He escrit dos o tres articles i el meu pare em diu que no valen res» (Carta d’Aurora Bertrana a 
Lluís Nicolau d’Olwer datada el 23-VIII-1927, Fons Nicolau d’Olwer, Arxiu de la Biblioteca del 
Monestir de Montserrat). 
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desimbolt i allunyat d’aquell casolanisme de què Domènech Guansé acusà, en més 

d’una ocasió, les dones catalanes que s’apropaven al món de les lletres.4 Així, a les 

darreries de l’any 1930, i a propòsit de l’aparició de Paradisos oceànics, Guansé 

afirmava: 

No dubto que la catalanitat d’Aurora Bertrana no sigui irreductible. Ella no sembla, 

però, ben bé una dona catalana. La seva qualitat més característica: 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.5 

Tot  i que a la Península amb més retard que a la resta d’Europa –potser per aquells 

«atavismes ibero-musulmans» a què fa referència la mateixa Bertrana en El Marroc 

sensual i fanàtic (p. 18)–,6 resulta obvi que el rol social de la dona occidental estava 

canviant. Pel que fa a l’àmbit literari, fins i tot es pot parlar d’una generació 

d’escriptores catalanes de preguerra, unides sobretot pel fet d’aparéixer en escena en el 

moment clau de reivindicació cultural per a la dona. Estem parlant de M. Teresa 

Vernet, Rosa M. Arquimbau, Carme Monturiol, Elvira Augusta Lewi, Llucieta Canyà, 

la cèlebre Mercè Rodoreda i de la mateixa Aurora Bertrana, és clar.7 Totes elles 

participaven d’una manera o altra d’aquest reclam social d’immersió cultural de la 

dona: articles als diaris i revistes, literatura i conferències –adreçades en un bon 

nombre d’ocasions particularment a les dones– formaven part d’aquesta dinàmica 

cultural que estava canviant l’ideari de l’etern femení. 

                                                           
4 Pel que fa a l’aparició d’Aurora Bertrana en el panorama literari català, ens permetem transcriure 
unes paraules d’Anna Murià que constaten, des de la pròpia vivència i des de l’afecte, quina era la 
personalitat de Bertrana: «Després [de Carme Karr], la primera figura, en la meva memòria, que 
m’impressionà i es féu admirar fou Aurora Bertrana. Aparegué de sobte, el 1930, inesperadament: la 
filla de Prudenci Bertrana, de la qual no se sabia res, es presentava, ja no joveneta, ans dona feta, 
nimbada per la llum dels Mars del Sud, amb la fascinació de l’aventura que significava, en aquells 
temps de trasllat més lent que ara, haver viatjat fins a regions tan remotes i haver-hi viscut». (Murià, 
1988: 45) 
5 Vegeu l’article de Domènec Guansé “Aurora Bertrana”, aparegut el 29 de desembre de 1930 a La 
Veu de Catalunya, en la secció L’esperit dels dies. 
6 D’aquí en endavant quan fem referència a El Marroc sensual i fanàtic al· ludirem a l’edició de l’any 
2000 de l’editorial Columna. 
7 Pel que fa a les escriptores catalanes de preguerra resulten altament aclaridors els treballs de Neus 
Real, Dona i literatura a la Catalunya de preguerra (2006) i Les novel·listes dels anys trenta: obra 
narrativa i recepció crítica (2006). 
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Fet i fet, Aurora Bertrana assistia com a membre actiu a tots aquests canvis. El seu 

interés pel món de la dona va quedar ben palés quan, el 1930 va apostar per la creació 

d’una universitat obrera femenina que, desafortunadament, va desembocar en la 

fundació del Lyceum Club, una institució aburgesada que res tenia a veure amb el 

projecte d’inserció i dinamització cultural en què havia pensat l’escriptora.8 Malgrat 

tot, Bertrana lluità per aquest projecte, participant-hi activament. Aquestes paraules, 

pertanyents a la conferència pronunciada per l’autora l’octubre de l’any 1931 a 

l’Ateneu Barcelonès,  deixen constància del seu tarannà compromés: 

Jo vinc avui a parlar-vos, en nom del “LYCEUM CLUB” de Barcelona. Les meves 

companyes de Junta han volgut honorar-me amb aquesta missió. He cregut 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, la major part de dames significades 

dintre el món intel·lectual i social varen fer el sord. No els n’hi faig cap retret, ho faig 

constar, ara, perquè no estranyéssiu que fos jo, l’escriptora sense títols acadèmics, 

exultadora de la naturalesa, defensora de les races salvatges 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. 9 

La mancança de títols acadèmics no havia impedit  Aurora Bertrana, però, d’ésser una 

dona culta, sensibilitzada, a més a més,  amb la situació d’indigència cultural a què 

d’altres dones, per indiferència unes vegades i per obligació d’altres, es trobaven 

sotmeses. Tot amb tot, l’objectiu de l’escriptora, en redactar Paradisos oceànics el 

1930, no residia a focalitzar-ne l’atenció en els costums i comportaments de la dona de 

la Polinèsia, contràriament al que succeí en El Marroc sensual i fanàtic, on la 

descripció de la situació de la dona esdevé un dels pilars fonamentals del 

                                                           
8 Pel que fa al Lyceum Club de Barcelona cal destacar-ne les arrels britàniques. Aquesta institució 
seguia les petges del Lyceum Club de Madrid, fundat l’any 1926  que, al seu torn, s’havia inspirat en 
el Lyceum Club de Londres, que havia estat creat el 1903. Podem apreciar, doncs, un desig 
europeitzador pel que fa a les institucions culturals que es posaven a l’abast de les dones catalanes, 
amb l’objecte de compensar la manca d’instrucció a què, fins a aquells moments, la societat les havia 
immerses. 
9 Fragment pertanyent a la conferencia titulada “El nostre feminisme”, pronunciada el 15 d’octubre de 
1931 a l’Ateneu Barcelonès. El document mecanoscrit es troba al Fons Bertrana de la Universitat de 
Girona, catalogat amb el número 5. N’hem regularitzat l’ortografia. 
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desenvolupament de l’obra. En aquest sentit, els interessos literaris de Bertrana no 

s’adeien ben bé amb els de les seues companyes generacionals, ja hem comentat que la 

prosa catalana de viatges era poc conreada i, encara menys, entre les dones. 

L’optimisme amb què l’escriptora enfrontà la vida a la Polinèsia desenvolupà en ella el 

desig de creació literària, la il· lusió d’escriure un llibre que reflectira la vida i el 

caràcter dels maoris. Així, Aurora Bertrana, que demanà a Lluís Nicolau d’Olwer que 

li buscara una plataforma on poder publicar els seus escrits polinesis, justificava el seu 

deler literari amb aquestes paraules: volia escriure «Simplement per a fer conèixer amb 

tota la bona fe possible la Polinésia als catalans, uns petits articles unes gentils “fotos” 

dedicades als cars amics llunyans per la germana enamorada de l’exotisme. Y també 

per què Catalunya tingui – ara que és moda tenir-ne – el seu representant a Oceania».10 

De les paraules de la cronista deduïm, doncs, que el que ella considera principalment 

interessant fer conéixer als catalans és l’exotisme d’aquelles terres llunyanes. No 

obstant això, als Paradisos oceànics,11 ja hi trobem un parell de capítols dedicats a dos 

dels temes, relacionats amb el rol social de les dones, que preocuparan especialment 

l’autora no solament al llarg de les cròniques viatgeres que conformen El Marroc 

sensual i fanàtic, sinó que també seran objecte d’alguns dels seus articles i 

conferències: la prostitució i el matrimoni. 

Com indica Marta Vallverdú (1995: 112), en els Paradisos oceànics, Bertrana 

«s’aproxima solidàriament a les dones maoris –Hamuè, Turei– des del vincle comú de 

la feminitat, per dibuixar-les amb una dimensió més humana». Aquesta mateixa 

dimensió humanitària s’apercep en el desig de la periodista catalana d’aprofundir en 

l’ànima de la dona musulmana. En aquesta ocasió, però, la descripció d’una cultura 

exòtica dóna pas, des d’un punt de vista subjugat inconscientment a la superioritat 

                                                           
10 Carta d’Aurora Bertrana a Lluís Nicolau d’Olwer, datada el 10-I -1928. 
11 Finalment, Aurora Bertrana aconseguí publicar cinc articles polinesis a D’Ací i d’Allà. L’aparició de 
Paradisos oceànics representà un gran èxit editorial, tant que l’autora ja no va poder igualar-lo al llarg 
de la seua carrera literària. L’obra aparegué el desembre de l’any 1930, publicada per Edicions Proa. 
L’any 1933 Ediciones Populares Iberia publicava Islas de Ensueño, la traducció espanyola. I, encara el 
1943, veia la llum Fenua Tahiti, una traducció dels Paradisos oceànics al francés. L’autora esmenta a 
les Memòries una tercera traducció al txec o l’eslovac, tot i que d’aquesta, no se’n conserven 
exemplars coneguts. A més, cal recordar que el recull de contes Peikea, princesa caníbal i altres 
contes oceànics, aparegut l’any 1934, i L’illa perduda, publicada per la Llibreria Catalonia l’any 1935, 
escrita en col· laboració amb el pare, també foren fruit de les vivències de l’autora a la Polinèsia. 
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occidental, a la denúncia de la situació social en què es veu immers el gènere femení 

en els països musulmans. 

“Turei «La cortesana»” és el títol del capítol en què Aurora Bertrana dóna a conéixer a 

la societat occidental com viuen els polinesis la prostitució.  Turei és descrita amb els 

trets que caracteritzen l’estil àgil, d’expressió directa i pinzellada breu, de l’autora 

catalana. A més, el fragment denota la fascinació pròpia del viatger que s’acara amb 

una nova cultura, amarada d’un exotisme impossible de trobar dins del món europeu. 

En aquest sentit, tindrem en compte, com apunta Vallverdú (1995: 103), que 

l’exotisme es relaciona amb la idea de bellesa i que es descriu adoptant un to idealitzat. 

Això, justament, és el que trobem en la descripció de Turei, la cortesana dels 

Paradisos oceànics: 

Porta el sol dintre la pell; el corall no és més ferm que els seus llavis, ni les perles més 

blanques que les seves dents. Tots els tresors d’Oceania s’agermanen en ella. Camina 

com una reina i somriu com una fada. Va vestida amb una simple túnica de mussolina. 

Per joiells, la seva cabellera (p. 63).12 

D’altra banda, la descripció de les meretrius que la cronista coneix a Tetuan, no exhala 

el mateix alè de conte de fades que la de Turei, però mostra, igualment, una visió 

amable de les dones dedicades a la prostitució. A l’empar de la mirada d’Aurora 

Bertrana, la pell negra de les meretrius, les embolcalla d’un exotisme digne 

d’admiració envers la raça de què són representants. Aquest fragment, n’és un 

exemple: 

Rgimo era grasseta i rosada, amb els llavis gruixuts i els ulls d’animaló fidel. Anaia no podia 

amagar la seva ascendència berber: bruna, nerviosa, amb cabells encrespats i mirada esquerpa. 

Portava al mentó uns verds tatuatges que formaven una creu de puntets. Sara era com una nina, 

tenia el rostre molt blanc i diminut, el nasset en punxa. Portava els cabells molt llustrosos, tallats 

a la ninon. Mostrava sovint les petites dents  en un somriure amable, amarat de tristor i de dubte. 

Ni L. V. ni jo no mostràvem gran interès per la jueva, que apareixia vulgar i gris voltada 

d’aquell grup de dones de pura raça moresca (p. 42-43). 

                                                           
12 A partir d’ara, quan fem referència als Paradisos oceànics d’Aurora Bertrana, citarem l’edició de 
Lasal, edicions de les dones, Barcelona, 1988. 
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A les illes oceàniques, contràriament al que passa en la civilització occidental, la 

prostitució es respecta, no és una activitat il· lícita ni rebutjable, com tampoc no ho són 

els fills fruit d’aquestes trobades amatòries. El capítol dedicat a Turei ho confirma: 

Demaneu a qualsevulla maorí si Turei ha fet bé d’esdevenir cortesana. Ni un de sol no us dirà 

«no». Que nosaltres no hi estem d’acord? Ells somriuran. Ni vós ni jo no som prou per a judicar 

aquesta vella raça misteriosa! Taïtí tot sencer estima admirativament la seva cortesana. [...] Ara 

té vint-i-tres anys, i va començar la seva «carrera» a catorze o quinze. [...] Turei és una dona 

sana i simple, sense complicacions malaltisses ni literàries. L’anècdota de Turei no és 

dramàtica. Els maorís saben viure dignament, serenament. 

Però el més bell joiell de Turei és la seva maternitat. Turei té quatre fills, que li són més fills 

que els de moltes altres dones, puix que són d’ella i de ningú més; no tenen pare (p. 64-65). 

Observem que, en el fragment, s’hi imposa una visió idíl· lica dels costums que 

regeixen la vida a les illes de la Societat, al temps que parla de la maternitat de la 

cortesana com una circumstància que la dignifica altament.13 Fins i tot, si continuem 

llegint, l’autora contraposa a aquesta situació el comportament dels homes occidentals 

i diu: «Els amants de Turei segurament l’han oblidada. Els homes blancs, els de raça 

superior, obliden fàcilment la dona que han estimat per uns mesos o uns dies» (p. 66). 

Bertrana descriu els homes de raça blanca com a orgullosos i egoistes. Les dones 

aborígens esdevenen víctimes d’aquest comportament. La mateixa Turei no se n’ha 

lliurat: el seu primogènit és fill d’un home blanc, per aquest motiu el text afirma que 

«Abans el pare, ara el fill, però sempre la mateixa sang. L’infant és capriciós i exigent, 

i explota la feblesa materna. [...] La sang del blanc exigeix quelcom més d’allò que pot 

oferir la natura» (p. 69). La narradora idealitza la comunió de l’home amb la natura 

que, de retop, el permet mantindre’s allunyat d’un materialisme que no l’afavoreix 

espiritualment. És en aquest sentit que la crítica ha inscrit els Paradisos oceànics dins 

                                                           
13

 En aquest sentit, no hem d’oblidar que en el model new woman que s’estava configurant tant en la 

societat espanyola en general com en la catalana en particular, la dona havia d’esdevenir la 

companya ideal de l’home, instruïda, capaç de parlar de qualsevol tema i, fins i tot, d’ocupar un lloc 

en el mercat laboral. No obstant això, el matrimoni i la maternitat, continuaven considerant-se els 

rols més preats per a la dona. Així doncs, la maternitat –dins del matrimoni, és clar– l’enaltia. Aurora 

Bertrana trasllada aquesta dignificació de la dona a la maternitat fora del matrimoni, com un símbol 

de civilització per part de la cultura polinèsia, cosa que, certament, podia ser motiu d’escàndol per a 

la societat catalana dels anys trenta. 
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d’una concepció romàntica de l’exòtic, concepció que implica un substrat de filosofia 

rousseauniana de rebuig a la civilització (Vallverdú, 1995: 105). 

Pel que fa a El Marroc sensual i fanàtic, la prostitució continua sent un element de 

reflexió per a la cronista catalana. En aquest cas, però, l’autora dedica un capítol a El 

Busbir, un barri reservat de Casablanca on viuen unes tres mil cortesanes. Es tracta, 

segons la mateixa Bertrana, d’un «clos destinat a l’amor mercenari», això sí, 

«sàviament combinat». Les dones no poden ultrapassar les muralles d’aquest barri, hi 

han de romandre fins a la mort o fins a la seua completa decadència. Paguen un tant a 

l’Estat, en concepte del lloguer de la casa i de l’administració. La higiene hi és 

severament controlada. Totes aquestes circumstàncies admiren Aurora Bertrana que 

afirma: «És trist de reconèixer que allí on l’obra de civilització occidental s’ha lluït 

amplament i ha trobat millors deixebles és en aquest immens prostíbul marroquí» (p. 

179). La crítica a la cultura occidental està servida novament, tot i que en aquest cas 

amb matisos que, ara, fan al·lusió a la tasca colonial. 14 

Les odalisques paguen amb la pròpia llibertat la llar on viuen i l’assistència sanitària 

que reben i, tot i així, semblen felices, llueixen un «somriure etern de criatures que, 

malgrat tot, no han tingut temps encara de conèixer les amargors d’aquest món» (p. 

179). Aurora Bertrana es meravella del comportament d’aquestes dones que, lluny 

d’aparéixer misterioses i mancades del do de la paraula com la resta de musulmanes, 

es  mostren pregonament civilitzades i faciliten la seua tasca informativa. 

Amb referència a això, no oblidem que l’interés de la periodista per les prostitutes ja 

havia estat reflectit en dos articles apareguts a La Humanitat el mes de juliol de l’any 

34, sota els títols de “La prostitució organitzada” i “La prostitució lliure”. Arran d’una 

campanya contra la prostitució, adreçada al Govern de Catalunya i empresa per dones, 

Aurora Bertrana defensa la conveniència de l’existència de la prostitució organitzada a 

fi de millorar les condicions de vida de les dones que s’hi dediquen i evitar, així, 

l’exercici d’una prostitució clandestina, portadora de mals encara majors, segons 

                                                           
14 Recordem que Aurora Bertrana en el mateix Marroc sensual i fanàtic blasma la tasca colonial 
espanyola i la contraposa a la francesa, al seu parer, molt més profitosa, atés que els espanyols són 
«incapaços d’esbossar un  programa i de seguir-lo, indisciplinats, individualistes i anàrquics» (p. 89). 
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l’autora. En aquest sentit, la periodista afirma «El primer que hem de fer és saber què 

pensen les interessades. Interroguem-les, puix que es tracta de llurs interessos, i 

apleguem llurs signatures, en pro o en contra de la prostitució organitzada. L’opinió 

d’elles és més important que la nostra» (La Humanitat, 06/07/1934). 

Ressenyem aquestes paraules només per constatar fins a quin punt Aurora Bertrana 

considerava important escoltar la veu de les dones, fins i tot si aquestes  vivien «del 

treball honrat, penós i mal retribuït, de l’amor» (La Humanitat, 06/07/1934). Atesa 

aquesta circumstància, no és estrany que la periodista es trobara gratament sorpresa 

per la tasca civilitzadora empresa pels francesos al barri reservat d’El Busbir a 

Casablanca. 

El rol de la dona polinèsia dins del matrimoni no resulta menys interessant per a la 

periodista. Quan, l’any 30, redacta Paradisos oceànics, el casament de Hamuè li 

serveix per a descriure una núvia que accepta amb resignació un maridatge que es 

presumeix imposat. Aurora Bertrana presenta amb aquestes paraules la impressió que 

li causa la jove Hamuè: 

Veig una enorme trena, una trena meravellosa, penjant fins al turmell. La noia es gira i 

somriu. És una petita criatura tímida, insignificant. Té uns grans ulls tristos i un 

somriure apagat, però jo no veig Hamuè; jo veig la seva cabellera. Una obsessió 

comença per a mi des d’aquest mateix instant: «Hamuè no existeix; Hamuè no és res 

més sinó una immensa trena». [...] Els seus moviments són lents, poc graciosos. Apar 

abatuda sota el pes d’un destí obscur i implacable (p. 79). 

El matrimoni, com a compromís nascut de l’amor entre dos persones, manca 

d’importància: «S’estimen? Heus aquí una pregunta que, potser ningú sinó jo, no ha 

formulat, bo i preocupant-se’n» (p. 95). No és fins el moment que la natura entra en 

joc que la parella es reconcilia. L’autora fa notar novament l’esmentat rerefons 

rousseaunià que contraposa la civilització a la necessitat d’adhesió a la naturalesa. 
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Diu la mateixa Aurora Bertrana que la redacció dels Paradisos oceànics, com a 

conseqüència de ser el seu primer llibre,  resultava amarada d’ingenuïtat;15 potser per 

això, les conferències que pronuncià després de l’estada al Pacífic apareixien bastides 

d’un to molt més pràctic, en què el rol de la dona occidental quedava ben lligat a una 

civilització que li exigia un comportament determinat que calia tenir en compte:  

La dona, després d’haver rentat plats, sargit mitges i posat fills al món durant unes 

centúries, desertarà una temporada de la llar. Ho farà un xic inconscientment, com una 

entremaliadura de col·legial de vacances. 

Però el nostre seny racial s’imposarà ben tost, i la dona tornarà a ocupar-se de la casa, 

per tenir cura del marit i dels fills, bo i preocupant-se de la política i la sociologia. 

Si insisteixo tan sovint sobre la casa i la família, és perquè a Espanya, un gran nombre 

de persones creu encara, que la dona que cultiva alguna activitat intel·lectual o social, 

deixa de banda la direcció de la seva llar.  

És un error palès, car el dia té mantes hores, i una dona activa i intel·ligent troba medi 

de combinar els seus lleures espirituals amb les seves activitats domèstiques.16 

Resulta obvi que hem de mirar la modernitat de les paraules d’Aurora Bertrana sota el 

punt de vista de l’Espanya de l’any 1931 en què van ser pronunciades. Bertrana 

s’erigia en abanderada d’un feminisme incipient, encara molt arrelat a comportaments 

tradicionals que anteposaven les obligacions contretes amb el marit i els fills davant de 

qualsevol altre aspiració de la dona. El destí obscur i implacable a què s’havia 

d’enfrontar Hamuè, i del qual només la natura podia rescabalar-la, prenia aires de 

modernitat per a la dona catalana, a qui ja li era permés d’intervenir en afers 

intel·lectuals i socials: la cultura, i no la natura, havia de ser-ne la redemptora. 

                                                           
15 Aurora Bertrana, a les Memòries, es refereix amb aquestes paraules al volum dels Paradisos 
oceànics: «Aquella primera obra meva l’havia escrita amb una ingènua admiració envers les persones i 
els paisatges d’aquelles illes. Potser hi manca malícia i esperit crític. Potser i sobra candor i 
entusiasme. Per bé que la meva adolescència era ja molt lluny, Paradisos oceànics és, en realitat, una 
obra d’adolescent, perquè jo entrava amb retard en el món de les lletres. Amb tot, encara va 
escandalitzar molta gent amb predisposició a escandalitzar-se, com ja m’havia advertit Carles 
Soldevila quan jo col· laborava al D’Ací d’Allà» (Bertrana, 1973: 740). 
16 Conferència d’Aurora Bertrana “El nostre feminisme”, op.cit. Es tracta només d’un exemple d’entre 
uns quants en què Bertrana fa referència, en aquesta mateixa conferència, a la dona i a les seues 
obligacions dins del matrimoni.  
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 L’any 1935, quan Bertrana va viatjar al Marroc en qualitat de reportera, ho va fer sola. 

De la relació amb el marit, l’enginyer suís Denis Choffat, poc en sabem perquè poc en 

conta a les memòries; els esdeveniments posteriors, però, permeten intuir que el 

matrimoni ja s’havia allunyat i que l’activitat intel·lectual ocupava abastament la vida 

de la periodista. No resulta estrany, doncs, que, en intentar esbrinar els anhels de la 

dona musulmana, la cronista se sentira sobtada per la inactivitat i l’enclaustrament que 

s’ensenyorien de la classe femenina benestant d’aquella societat. 

Ens referirem a un episodi d’El Marroc sensual i fanàtic que porta per títol “Les 

quatre dones del baixà”. Encapçala el capítol un haditz que diu «Estàs autoritzat a 

posseir quatre dones legítimes sempre que donis a cada una la part d’amor que li 

correspon».17 Segons el text, un conegut d’Aurora Bertrana facilità la visita de la 

cronista a casa d’un baixà marroquí; aquest se sentí satisfet de tenir «prou prestigi i 

prou diners per a lluir casa i femelles de primer ordre» (p. 71). La cosificació del sexe 

femení es palesa en el text de l’autora catalana, que intenta transmetre al lector que la 

dona, al Marroc, és tractada com un objecte de luxe. Les dones, ricament guarnides i 

respectuoses amb el protocol, es mostren afables i afalagadores amb l’estrangera. 

Malgrat això, Bertrana s’apercep de la gelosia que existeix entre elles: 

Jo endevino els drames d’aquella llar, malgrat que les dones del baixà no han dit ni 

diran res que orienti devers els secrets de llurs vides amagades, sensuals i turbulentes. 

«Som perfectament benaurades.» «Ens estimem les quatre com veritables germanes.» 

«No hem vist res del món, però la vida ens és tan suau i folgada, en la casa del nostre 

amo i senyor, que per res no la canviaríem.» I el baixà somriu satisfet en veure com es 

saben la lliçó, i com la reciten al moment necessari. 

Amb tot, jo tinc els meus dubtes sobre la benestança d’una llar on quatre dones de setze 

a cinquanta anys es disputen els favors d’un sol home (p. 74). 

El discurs d’Aurora Bertrana, pel que fa al rol social de la dona al Marroc, es 

desenvolupa al voltant de diversos estaments. Visita bordells, harems, cabiles 

muntanyenques, la presó. En general, i potser amb l’excepció del barri reservat de 

                                                           
17 Un haditz és la tradició relativa als actes, paraules i actituds del Profeta. Es constitueix com a 
ciència a partir del segle VIII. 
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Casablanca, de cadascuna d’aquestes visites, en surt tan ignorant com havia entrat. El 

silenci de la dona, tan arrelat a la cultura musulmana, sempre s’hi imposa.18 És aquest 

mateix silenci el que la fa concloure, insòlitament,  que la dona musulmana no té 

ànima: «he cregut descobrir que les dones musulmanes no tenen ànima. És a dir, que 

careixen en absolut de vibracions espirituals. Les tradicions, els principis alcorànics, la 

superioritat socials masculina, tot conspira contra el desenvolupament de l’esperit 

femení musulmà».19 

Des de la redacció dels Paradisos oceànics, passant pel desig de crear una universitat 

obrera femenina i per les conferències impartides a d’altres dones en centres 

excursionistes i al mateix Ateneu Barcelonès,  fins a la publicació d’El Marroc sensual 

i fanàtic, Aurora Bertrana sempre mostra en els seus textos un interés particular per la 

situació de la dona desfavorida. Si en  un primer moment, i potser des de la ingenuïtat, 

pensa que la comunió amb la natura suposa la trobada de la llibertat i el benestar 

espiritual per a la dona de la Polinèsia, posteriorment –malgrat el pòsit altament 

tradicional del seu feminisme–, la instrucció serà l’eina que recomanarà a la dona 

occidental per a obtenir la inserció social. A l’últim, la incursió que realitza en la vida 

musulmana, li corrobora el tancament, el silenci i la submissió a l’home en què viu el 

gènere femení. Per a Bertrana, la paraula haguera estat també per a la dona musulmana 

el mecanisme idoni per a denunciar una situació que, des del punt de vista occidental, 

exigia un canvi sense pal·liatius. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Estudis recents incideixen encara en el fet que el silenci i la immobilitat són dos de les qualitats més 
valorades en la dona musulmana. Podeu ampliar la visió de la dona musulmana a través de La mujer 
en el inconsciente musulmán, de  Fatna Aít Sabbah (2000). 
19 Conferència d’Aurora Bertrana “L’amor al viatge”, mecanoscrit conservat  al Fons Bertrana de la 
Universitat de Girona i catalogat amb el número 6. 
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