
◆ C U L T U R A ◆II
A V U I

dijous

8 de gener del 2004

➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤

ARXIU

Joaquim Ruyra, primera fila a l’esquerra, en una casa de Sarrià el 1926

C E N T E N A R I D E ‘ M A R I N E S I B O S C A T G E S ’ , D E J O A Q U I M R U Y R A

Ruyra pot ser
encara un
autor llegit,
per la
coherència i
rigor dels
seus propòsits
i dels resultats
de la seva
escriptura

Ruyra ofereix
el text i sap que
el text es fa
amb paraules.
La seva
atenció,
sempre, al lèxic
i a la gramàtica
prou ho
il·lustren

profunda entre els dos pols
constituïts per la incapacitat
del narrador d’adaptar-se a la
realitat, d’una banda, i el cato-
licisme com a lloc on coexis-
teixen la bestialitat i les con-
viccions ètiques –val a dir,
com a realitat–, d’altra banda.

La commemoració de l’es-
mentat centenari ha anat bé,
amb actes i exposicions inte-
ressants, i també s’han produït
els darrers anys aproximacions
crítiques considerables a l’es-
tudi de Ruyra. No sé si tot ple-
gat, però, deu haver aportat
lectors nous a la seva obra. I el
que jo voldria és proposar que
ens deixéssim estar d’etiquetes
i miréssim de llegir-lo. Que
miréssim de fer-nos càrrec de
què va aconseguir a partir de la
lectura dels seus relats i del
que ell havia manifestat que
volia fer, i no a partir del que
imaginem que hauria pogut
arribar a fer. Tinc la impressió
que Ruyra pot ser encara un
autor llegit, per la coherència i
rigor dels seus propòsits i dels
seus resultats i per l’entitat de
la seva escriptura, el pes de la
qual és ben sensible en autors
posteriors com Salvador Es-
priu. Com que, tanmateix, lle-
gir és una operació que pot ser
orientada, i de vegades alguna
orientació pot ajudar-hi, in-
tentaré acompanyar la meva
exhortació a llegir Ruyra amb
algunes notes que hi ajudin.

L’escriptor, deia ell, en ob-
servar “un efecte interessant”
(“davant de cada objecte de la
naturalesa, i sobretot dels que
fereixen d’una manera especi-
al la sensibilitat”), ha de pensar
“quines paraules podrien pin-
tar-lo”. Pintar-lo. Més d’un cop
va recórrer Ruyra a la compa-
ració, que no cal recordar que
és molt antiga, de l’escriptura
amb la pintura. I en va con-
cretar algunes implicacions:

cal matisar, terme pictòric, i
doncs saber, a l’hora d’escriu-
re, “quin adjectiu” convé usar
en cada cas; també hi ha d’ha-
ver “un moviment”, o una
aparença de moviment, com
s’esdevé amb les figures dels
quadres, i ara cal que trobi “un
verb”, l’escriptor, perquè Ruy-
ra és del parer que són els
verbs el que produeix particu-
larment la vividesa del conjunt
en l’escriptura. L’escriptor, en-
cara té segons ell una feina que
no té habitualment el pintor
–ni tampoc molts altres es-
criptors–, i és preguntar-se
amb què el pot comparar,
aquest objecte natural o efecte
interessant.

Persona o cosa, actitud o
moment, allò que és objecte de
l’escriptura té un nom, un
substantiu de la llengua, que
no cal dir que ha de ser l’esca-
ient, el propi de cada cas, però,
per fer-lo veure, l’escriptor ha
d’estar atent als adjectius,
controlar si l’efecte sobre el
lector serà el pretès –adjectius:
des de mots i mots relacionats
fins a oracions adjectives–, i ha
de demanar-se amb què el pot
comparar, l’objecte: un tret

ben característic de l’estil de
Ruyra, lector entusiasta, segons
confessió seva, de l’èpica ho-
mèrica, tan rica en comparaci-
ons; ell se’n serveix també per
fer que el lector pugui veure el
que l’escriptor pinta. Quant al
relat, en aquest paral·lel amb la
pintura, es realitza en el movi-
ment i, a més de l’adequació de
sentit dels verbs que l’expres-
sen, deuen col·laborar-hi el
temps i l’aspecte.

Mitjançant aquest treball,
que és l’ofici de l’escriptor, els
objectes esdevenen text. És el
text que se n’empara i els fa
veure. Ruyra n’és conscient: no
és el pintor que troba el que ha
pintat en el seu quadre sinó el
pintor que ofereix el quadre en
si, el resultat del seu ofici
–amb els matisos, amb el mo-
viment que hi ha posat; amb
les paraules que ha triat, so-
bretot els adjectius i els verbs.

Ruyra ofereix el text i sap
que el text es fa amb paraules.
La seva atenció, sempre, al lè-
xic i a la gramàtica prou ho
il·lustren. D’una banda, atent
al diccionari: damunt la taula,
explica Josep Maria Capdevila,
hi tenia els diccionaris (de llatí,
de francès, el Labèrnia i des-
prés el Fabra). Però amb una
relació activa, creadora. I atent
sempre, d’altra banda, a la
parla de la gent, als noms dels
objectes, als girs i modismes:
Ruyra recorda Verdaguer, que
tan excel·lentment va afaiço-
nar la parla de la gent, con-
vertir-la en text amb un tacte
que pot fer passar per alt l’ús
literari que en fa.

Pel que fa a l’argument i als
caràcters, en literatura no són
únicament el tema i la ver-
semblança, i, si hem d’enten-
dre que organitzen el ritme del
relat, n’hi ha molts, de ritmes.
En definitiva, l’argument i els
caràcters també són la manera
com són disposats en l’escrip-

tura. I a Ruyra sempre hi ha
una gradació fins a un clímax,
en arribar al qual pot con-
cloure la peça o bé altre cop
arrencar cap a una conclusió o
una nova gradació, sovint en
sentit invers. Hi ha vegades
que l’argument és l’expectació
que l’escriptura crea, sobretot
mitjançant diverses figures de
retardació, un recurs, dit sigui
de passada, que també és ben
homèric. Li importa més l’e-
fecte que vol produir que la
cosa contada, a Ruyra –més la
representació que la cosa re-
presentada. No és que l’argu-
ment, el tema, no sigui im-
portant; és que en són més les
paraules que el van presentant
i conduint, el ritme de l’es-
criptura.

Sovint el que conta Ruyra és
una ocasió extraordinària: una
tarda excepcional, d’anar a
pescar en comptes d’anar a es-
cola, a Una tarda per mar; una
nit curulla d’experiències a La
parada; un fenomen no pas
habitual i els seus efectes a
Mànegues marines; una visita
inesperada i de gran transcen-
dència a Les coses benignes. O bé
hi duu, a un efecte extraordi-

nari, com és ara el suïcidi de la
protagonista, enfollida, a Jaco-
bé. Són estampes dramatitza-
des, els formants de les quals
han estat disposats per acon-
seguir uns efectes sobre el lec-
tor. Per això el lector ha d’estar
atent –amb una atenció pa-
ral·lela a la de l’escriptor–:
atent a la retardació, a les gra-
dacions; als diversos clímaxs
que afecten tant el total del
relat com els períodes i els
sintagmes.

Semblantment pel que fa als
personatges. Normalment són
concisament descrits, buscant
els trets més distintius, i des-
prés se’ls deixa que es mostrin,
ells mateixos, pel que fan i pel
que diuen. Per exemple, en
Xaneta, a La parada: la seva as-
túcia i covardia, la burla que
gasta, després, fent-se l’home,
tot va mostrant-lo al lector i
produint diversos efectes que
el narrador controla sempre,
amb diversos procediments.
Així, fa que, ell només dels tres
nois, conti una rondalla, i el
retrata a fons tant pel tema
tractat –de fet és una facècia
sobre el tarannà d’algunes do-
nes a partir de la mare de sant
Pere, que la rondalla assumeix
que és a l’infern– com per la
manera de contar-la: “Va mig
cloure les parpelles, somrigué
per sota el nas amb un aire
entre picardiós i beatífic i,
amb una verba seguida, se-
guida, tot llepant-se de tant en
tan els llavis, com si se li em-
melessin del seu bell dir, va
explicar-se de la següent ma-
nera”. O bé perquè el relat
porta, sense donar-ne indicis,
a una truculència final, exe-
cutada per en Xaneta. Amb
aquests i altres procediments,
Ruyra perfila els trets d’un noi
que, com un angelet, diu,
conta i fa sense escrúpuls
morals –potser, de fet, sense


