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Joaquim Ruyra (1858-1939) a la seva casa d’Arenys de Mar

Llegir Ruyra
El centenari de

‘Marines i

boscatges’ ha

servit perquè

s’hagin fet

homenatges a un

dels nostres

prosistes més

destacats.

Format al

Modernisme,

Ruyra va

combinar la

penetració

psicològica i el

costumisme amb

un fi sentit de

l’humor. També

va cultivar la

poesia, el teatre i

la traducció, a

més de ser un

dels fixadors del

català modern

C A R L E S M I R A L L E S

L
a prosa de Ruyra va
ser consagrada per
López-Picó, en un ar-
ticle de 1909, com a
modèlica; juntament

amb la del Glosari de Xènius i
amb la de Carner. Carner ma-
teix va reblar el clau d’aquesta
consagració noucentista en
publicar-li a la Biblioteca Literà-
ria el recull La parada el 1919 i
més tard (1920) els dos volums
de Pinya de rosa, que refeia,
amb l’afegit de L’idil·li d’en
Temme, Marines i boscatges, obra
el centenari de la qual s’ha
celebrat enguany.

El cànon noucentista, en si-
tuar-lo en aquesta companyia,
en el context de la desconfi-
ança o del refús davant de les
possibilitats de la novel·la a
Catalunya que el caracteritza-
va, va acabar determinant la
seva recepció en l’època de la
represa, durant la dictadura,
en què va semblar urgent
pràcticament circumscriure a
la novel·la la funció del relat o
del gènere narratiu. S’hi su-
mava un fet ben cert: que
Ruyra havia provat d’escriure
una novel·la, La gent del mas
Aulet, sense sortir-se’n.

Així, aquesta consagració
comportà que fos considerat
un prosista, en el sentit nou-
centista; o, limitadament,
després, un narrador que no
arribà a novel·lista, i aleshores
quedaren adherides a la valo-
ració de la seva obra, explíci-
tament o implícita, tot de
consideracions sobre el tem-
perament dels novel·listes,
que deia Gaziel que no era
com el dels narradors i prou, i
sobre l’argument i els caràc-
ters. Hauria estat només un
narrador, doncs, perquè,
mancat del temperament

d’un novel·lista, no hauria sa-
but trobar arguments i cons-
truir caràcters com s’ha de fer
per escriure una novel·la. De
més a més, Ruyra havia estat
un catòlic militant i deixà en
la seva obra senyals inequí-
vocs de la seva militància.
Aquesta evidència va sumar-se
als prejudicis sobre tempera-
ment, argument i caràcters en
la idea de Gabriel Ferrater, fo-
namentada en una lectura al-
legòrica del relat que dóna tí-
tol a La parada, segons la qual
hi havia subjacent una tensió
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IV
Entrevista a
Lesego Rampolokeng
. .....................................................
El poeta sud-africà Lesego
Rampolokeng (Soweto, 1965) va
ser a Barcelona per participar al
festival Proposta amb un recital
que va mostrar una poesia
basada en l’oralitat, amb
referències al hip-hop, la generació
beat i la música negra.

XII
Nou poemari de
Romeu i Figueras
. .....................................................
Josep Romeu, conegut de molts
lectors per la seva obra
assagística i erudita, estimat com
a docent per molts dels seus
alumnes i deixebles, ens ofereix
un nou volum de poemes, amb el
títol ‘Immers en la paraula’ i
publicat per Pagès.

XVIII
Sol Lewitt
i la fotografia
. .....................................................
L’exposició que es pot veure
fins al 18 de gener al Centre
Cultural Tecla Sala, de
l’Hospitalet, és una ocasió
única per descobrir i veure les
tan poc conegudes fotografies
de Sol Lewitt, un dels grans
pioners de l’art conceptual.


