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ADA CASTELLS

Assagista

L’ara professora
de la UOC, Llu-
ïsa Julià, fa molt
de temps que in-
tenta desen-
crostar l’autor
de Marines i
boscatges. Ja li
va dedicar la te-
si, en va treba-
llar l’epistolari,
n’ha escrit una
biografia, n’ha
trobat textos
com si es trac-
tés d’un detec-
tiu i ara li acaba
de dedicar una
obra perquè
aparquem els
prejudicis: Ruy-
ra: l’home i la se-
va imatge, edita-
da per la Funda-
ció Valvi i CCG
Edicions, on
s’inclouen foto-
grafies inèdites
fetes per l’es-
criptor
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UNTROSDECONVERSAAMB

L.J. Joaquim Ruyra i Joseph
Conrad són comparables –pel mar,
per l’afrancesament, a través de la
figura de Marià Manent, que va ser
deixeble d’un i traductor de l’altre–,
però el que no va ser comparable va
ser la difusió que es va fer dels seus
150 anys en els mitjans d’aquí.

A.C. Sospito que l’autor català
va rebre el silenci com a paga.

L.J. Sí, per això aquest llibre es
pot entendre com una reivindicació
necessària d’un clàssic al segle XXI.
Jo ja havia fet una primera biografia
de Ruyra a través de l’epistolari, pe-
rò ara l’he treballat més a l’anglesa.
Sobretot he anat més al moll del
personatge. Ruyra: l’home i la seva
imatge ofereix una nova mirada,
una mirada que replica la recepció
negativa que ha tingut l’escriptor.
Cal veure què amaga el personatge
dolorós, contradictori i, sobretot, re-
batre el retrat que en va fer Pla, que
va donar la imatge d’un gran decrè-
pit, un closhard brut i dominat per
una dona dèspota. Ruyra se’n va
plànyer molt, d’aquest retrat que
clarament és el fruit d’un jove ambi-
ciós que intenta matar al mestre.

A.C. Però també dius que Pla
era admirador de la seva obra.

L.J. Sí, en el seu cèlebre viatge
per la Costa Brava, quan arriba a
Blanes, diu que és incapaç de des-
criure-ho perquè Ruyra ja va arrasar
amb el paisatge.

A.C. I quin Ruyra has trobat en
les teves investigacions?

L.J. Un home molt interessant,
un bohemi, escèptic davant del po-
der, gran amic del biòleg Ramon
Turró, que era un esquerrà acèrrim i
ateu, i també he trobat un home
amb una vida personal molt com-
plexa.

A.C. Sens dubte
aquesta no és la imatge
que n’ha quedat, sinó la
d’un home de dretes,
molt catòlic...

L.J. Ell té una gran am-
bició literària i vol ser un
gran escriptor. No es volia
casar, però és el fill d’una
de les nissagues més ri-
ques de la Selva, que
aleshores era una comar-
ca encara més extensa
que ara. Acaba claudicant
i decideix casar-se amb la
persona inadequada.
Amb el temps, va tenint
una salut precària, amb
atacs de cor constants,
fins que cau en una de-
pressió que el relega al llit.

A.C. Però no aban-
dona l’obra.

L.J. Ell intenta mante-
nir l’aurèola de l’èxit que
va tenir amb Marines i
boscatges. Treballa molt
la llengua i acaba, fins i

tot, fent estudis sobre la seva obra.

A.C. I com t’has pogut endin-
sar en la persona?

L.J. És molt curiós però encara
se’n manté una memòria oral molt
viva. Això m’ha permès anar als orí-
gens dels Ruyra, que no són a Bla-
nes sinó a Hostalric. A través de les

compravendes, he trobat un nét
dels masovers del mas Ruyra i tam-
bé he parlat amb descendents d’en
Turró, que va ser el seu gran amic.

A.C. Creus que si hagués estat
anglès o francès hauria tingut
més sort?

L.J. Sí, ara el tractarien com un
dels grans. No entenc aquesta me-
na d’autoodi –un terme que no
m’agrada gens– o de complex d’in-
ferioritat que tenim i aquesta mania
de donar les primeres pàgines als
estrangers com si nosaltres fóssim
secundaris. És d’un provincianisme
que m’esfereeix.

A.C. Potser és perquè les tra-
duccions són més fàcils de pair
que el català del XIX. En aquest
sentit, Ruyra és complicat...

L.J. Escriu prosa com si fos poe-
sia. Cada paraula té un pes. En una
primera lectura no ho captes tot,
perquè té un llenguatge específic.
En aquella època hi havia la voluntat
de construir una llengua literària.

A.C. I si hagués viscut ara, què
hauria passat?

L.J. Hauria tingut un èxit escla-
tant. Hauria estat un Quim Monzó,
un gran autor de narrativa breu. El
problema és que la narrativa breu
encara es pren com un àpat secun-
dari, quan, de fet, és més pròxima a
la poesia que no pas la novel·la. ❋
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