COMMEMORACIÓ DEL 150è. ANIVERSARI DEL
NAIXEMENT DE PRUDENCI BERTRANA
A TORDERA
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Introducció
L’escriptor i pintor Prudenci Bertrana i Compte va néixer a Tordera el 19 de gener de 1867. Per tant,
el 19 de gener de 2017 es commemorarà el 150è aniversari del seu naixement.

Els motius pels quals Bertrana va néixer a Tordera ens eren del tot desconeguts, però entre el 2013
i el 2015, la Regidoria de Cultura va promoure un treball d’investigació, en el context de l’elaboració
del que es va anomenar un relat de poble. Algunes de les conclusions que es van extreure d’aquest
treball sobre la presència de Bertrana a Tordera varen ser sorprenents i inèdites, fet que va
permetre reivindicar la figura de l’escriptor com a fill de Tordera.

L’actuació iniciada de relat de poble va contemplar una continuació durant els anys 2016 i 2017
centrada en l’estudi i difusió de la vida i l’obra de Prudenci Bertrana en motiu del 150è aniversari
del seu naixement i, entre altres objectius, també tenia els de difondre la història local als residents
nouvinguts a Tordera per fomentar la seva integració al municipi, afavorir-ne la cohesió així com
difondre la història local als veïns de Tordera que se senten identificats amb el poble i estimen les
seves arrels.
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Objectius generals de l’Any Bertrana
-

Promoure el coneixement de l’obra i la vida de Prudenci Bertrana a Tordera en particular i a
tot Catalunya en general.

-

Continuar el projecte de relat de poble com a element de dinamització comercial i turístic de
la població i de cohesió social.

-

Difondre els motius del naixement de Bertrana a Tordera i els vincles i les relacions que va
tenir amb la població.

-

Facilitar la creació d’un espai, eina o esdeveniment que continuï la tasca d’investigació i
divulgació de la figura de Bertrana més enllà de l’any 2017.

-

Impulsar l’Any Bertrana a tot Catalunya.
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Metodologia
Es contempla que l’Any Bertrana sigui participatiu i per tal que no sigui només un projecte de
l’Ajuntament de Tordera, el Consell Municipal de Cultura –on hi ha representades les associacions
culturals de la vila- assumirà l’organització d’algunes de les actuacions previstes i actuarà com a
aglutinador de les diverses iniciatives que portin a terme les entitats culturals.

A més, es compta amb l’intercanvi d’actuacions i la coordinació amb altres institucions de territoris
interessats en el projecte, especialment de les comarques de Girona i de Barcelona, que és on més
vincles va tenir l’escriptor i pintor i és escenari de la majoria de les seves obres. En aquest sentit
també el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Institució de les Lletres
Catalanes i la Diputació de Barcelona donaran suport institucional, tècnic i econòmic al projecte.
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Actuacions
Inicialment s’han contemplat 4 blocs d’actuacions que es duran a terme, distribuïdes pels actors
que n’assumiran la producció i/o l’organització.

Actuacions i espectacles de producció pròpia des de l’Ajuntament

•

Nomenament de Prudenci Bertrana com a fill il·lustre de la vila.

•

Cicle de Conferències centrades en la vida i obres de l’escriptor i especialment en els motius
del naixement a Tordera.

•

Organització de la Fira del Conte amb contes de l’autor com a eix central.

•

Premi especial de Periodisme en el concurs literari d’àmbit local que s’organitza per Sant
Jordi.

•

Edició de publicacions, especialment una que reculli el material i el fruit de les investigacions
i els treballs originats durant el període dels actes de commemoració.

•

Espectacle multidisciplinari a càrrec dels alumnes de les aules de formació del Teatre Clavé.

•

Dramatització de contes de Prudenci Bertrana a càrrec del Teatre Clavé.

Actuacions i espectacles de contractació externa produïdes per l’Ajuntament

•

Producció de l’espectacle literari-musical Més Bertrana, més! amb música en directe a
càrrec de la cobla Ciutat de Girona i Anna Farriol, lectura de textos d’Aurora i Prudenci
Bertrana i projecció d’imatges

•

Producció d’un documental sobre la vida i l’obra de l’escriptor. El documental, de rigor
històric, compta amb la participació del President de la Generalitat, el Conseller de Cultura,
la Presidenta de la Diputació de Barcelona i l’alcalde de Tordera, entre d’altres noms
destacats del context cultural català.

•

Conferències i xerrades referides a la seva obra artística.

•

Itineraris guiats per diversos escenaris de la vida i l’obra de l’escriptor.
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•

Xerrades als escolars de la població i campanya de promoció de la lectura a la biblioteca i a
les escoles (Club de lectura, Festival Multipolar, Hora del conte).

Actuacions i espectacles organitzats per entitats locals

•

Representació de l’obra de teatre La dona neta escrita per Bertrana a càrrec del grup de
teatre amateur de la població A.C.R. Pere Cot.

•

Estands a la Fira del Ram al voltant de Prudenci Bertrana: Ajuntament i Cercle d’Història de
Tordera

•

Lectura oberta de textos de Bertrana dins de la Fira de Sant Jordi organitzat pel Cercle
d’Història de Tordera

Actuacions i espectacles organitzats per altres institucions

•

Poble amfitrió del lliurament de premis de la Mostra Literària del Maresme en la seva edició
de 2017 organitzada pel Consell Comarcal del Maresme.

•

Exposicions, conferències i xerrades sobre la vida i l’obra de l’artista, així com altres
possibles actuacions que puguin ésser itinerants (Institució de les Lletres Catalanes).
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Eixos d’interès per a la implementació del projecte
Aquestes mateixes actuacions i d’altres s’englobaran en diferents eixos a tenir en compte per a la
implementació de l’Any Bertrana, l’objectiu dels quals serà difondre la figura de l’artista en tots els
seus àmbits.

-

Eix de formació

Realització de conferències, exposicions, documentals i xerrades:
Tot i haver nascut a Tordera, la figura de Prudenci Bertrana és força desconeguda a la vila. Per
aquest motiu, es creu imprescindible facilitar les eines per tal que una bona part de la població
s’interessi per la figuri de l’escriptor i n’augmenti el coneixement de les seves obres.

-

Eix d’infraestructures

La celebració d’esdeveniments tindrà lloc als diferents espais municipals que tenim a disposició
(Biblioteca, Teatre Clavé, Casal de joves, Pavellons poliesportius, escoles de primària, instituts,
l’espai cultural Emili Vendrell i parc Prudenci Bertrana).

Espai Bertrana
La commemoració del 150è aniversari del naixement de Prudenci Bertrana a la població facilitarà la
creació d’una nova infraestructura consistent en un espai amb seu a Tordera que continuï la tasca
d’investigació i divulgació de la figura de Bertrana més enllà de l’any 2017 i en col·laboració estreta
amb altres institucions que també tenen com a objectiu l’estudi i la difusió de l’obra de l’artista. En
aquest sentit l’Ajuntament està projectant una ampliació de l’edifici de la biblioteca per acollir
entre d’altres l’arxiu històric local i que contemplarà un espai específic dedicat a l’autor i destinat a
l’estudi de la seva vida i obra. Aquest projecte rep el suport econòmic del programa Xarxa de
governs locals de la Diputació de Barcelona.
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-

Eix de participació

Per tal que l’organització de les actuacions no vagi a càrrec únicament des de l’administració, es
promourà la participació activa d’entitats, institucions i equipaments locals, així com de persones
en la commemoració de l’esdeveniment i per això es compta especialment amb nuclis culturals
molt actius a Tordera:

•

Consell Municipal de Cultura

•

Consell Escolar Municipal

•

Fundació Clavé

•

Biblioteca de Tordera

•

Fira del conte : A Tordera s’han celebrat –organitzades per l’Àrea de Promoció Econòmica- dues edicions
anteriorment d’una fira del conte durant el mes d’octubre amb un seguit d’actes com presentació de llibres,
tallers d’escriptura, conta contes, lectures en veu alta, espectacles... En l’edició de 2017 s’implicarà també més
en l’organització d’activitats la Regidoria de Cultura i es considera que és un bon escenari per a la participació i
també per a la difusió de l’obra de Bertrana, especialment dels seus contes i entre el públic infantil.

•

Escola d’adults i cursos de català per a adults

-

Eix de difusió

Mitjans de comunicació locals i comarcals
Per a la difusió del projecte i de les actuacions comptem amb els mitjans de comunicació locals i
comarcals a més de la promoció que caldrà fer en altres territoris i de la publicitat que s’editarà per
a la promoció i difusió del certamen i de les activitats que el conformaran.
Tanmateix, les xarxes socials serviran per donar rellevància a la commemoració, amb diferents
iniciatives i formats que promouran la coneixença de l’esdeveniment.

Seu de la Mostra Literària del Maresme
El Consell Comarcal del Maresme adjudica la seu del lliurament de premis de la Mostra Literària del
Maresme cada any a un poble de la comarca. En aquest sentit, s’ha sol·licitat que l’any 2017 la seu
del certamen sigui a Tordera.
En aquest mateix acte tindrà lloc un breu espectacle interdisciplinari que servirà per difondre la
figura de Bertrana entre els escriptors de la comarca que es reuneixen en aquest certamen literari.
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Material Publicitari
Per a la correcta difusió del projecte s’ha creat el disseny d’una campanya publicitària que
contempla diversos materials de promoció com l’edició de cartells, tríptics, banderoles... que
servirà per difondre el certamen en global així com cada una de les actuacions concretes.
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Agenda d’activitats previstes a l’Any Bertrana
ACTE

DESCRIPCIÓ

LLOC

DATA
PREVISTA

Decret Any Bertrana i
nomenament com a fill
il·lustre de Tordera
Espectacle literari-musical

Ple Ordinari municipal

Teatre Clavé.
Auditori

22-12-2016

Obertura de l’Any Bertrana amb
l’espectacle literari-musical Més
Bertrana, més! amb música en directe a
càrrec de la cobla Ciutat de Girona i
Anna Farriol, lectura de textos d’Aurora
i Prudenci Bertrana i projecció
d’imatges

Teatre Clavé.
Sala gran

19-1-2017

Estrena i projecció del
documental sobre la vida i
l’obra de Bertrana

Dins de l’acte de lliurament dels premis
literaris Sant Jordi en els que per
primera vegada es donarà el premi de
periodisme “Prudenci Bertrana”

Teatre Clavé.
Sala gran

20 d’abril 2017

Lliurament de premis de la
Mostra Literària del Maresme

Petita mostra de l’espectacle
multidisciplinari dels alumnes de les
aules de formació del Teatre Clavé

Teatre Clavé.
Sala gran

Novembre
2017

Espectacle multidisciplinar

Cloenda de l’Any Bertrana amb
l’espectacle multidisciplinar dels
alumnes de les aules de formació del
Teatre Clavé

Teatre Clavé.
Sala gran

Representació de l’obra de
teatre de Bertrana “La Dona
Neta”

A càrrec de l’A.C.R. “Pere Cot”

Teatre Clavé.
Sala gran

Representació d’una obra de
teatre de Bertrana
Cicle de conferències

A càrrec del Forum per al Teatre i la
Cultura de Tordera
Conferències al voltant de la vida i
l’obra de Prudenci Bertrana i publicació
dels continguts

Teatre Clavé.
Sala gran
Biblioteca

Cada 2 mesos
aprox.
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Sortides literàries

Excursions per visitar alguns dels
escenaris de les obres que descriu
Bertrana, a més dels llocs on va viure i
del Museu d’Art de Girona per visitar
l’obra pictòrica

L’Esparra, la
Selva, Girona,
l’Empordà

Març
(l’Esparra),
27/28 maig
(Girona),
octubre
(Empordà)

Fira del conte

Actes dins de la Fira del Conte de
Tordera relacionats amb els contes de
Bertrana
Convocatòria de la modalitat de relat
periodístic dins dels premis literaris
Sant Jordi
- Club de lectura
- Festival Multipolar
- Hora del conte
Estands a la Fira del Ram al voltant de
Prudenci Bertrana: Ajuntament i Cercle
d’Història de Tordera
Lectura oberta de textos de Bertrana
dins de la Fira de Sant Jordi organitzat
pel Cercle d’Història de Tordera
Exposició itinerant sobre Bertrana
organitzada per la ILC
Adquisició de publicacions per difondre
la vida i l’obra

Plaça Església

Octubre 2017

Convocatòria Premi de p
Periodisme
Activitats de promoció de la
lectura de Bertrana
Fira del Ram

Lectura oberta de textos de
Bertrana
Exposició itinerant sobre
Bertrana
Adquisició de publicacions

Gener 2017

Biblioteca

Parc Prudenci
Bertrana

7, 8 i 9 abril
2017

Plaça Església

22 abril 2017

Biblioteca
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