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La prosa de
Joaquim
Ruyra és
simbòlica,
poètica. Els
seus caràcters
són típics,
emblemàtics
d’una manera
de ser

Com en
Flaubert, el
tema és en
Joaquim
Ruyra l’estil.
És a dir, el
resultat, i no la
intenció, o
l’ambició, de
l’escriptura

consciència– el que ell, Ruyra,
va escrivint que diu, conta i fa.
Altres vegades, arriba a no ha-
ver-n’hi, de fet, ni d’argument
ni de caràcters. Poso per cas Avís
misteriós, que es un relat entre
Poe i Foix, per dir-ho d’aquesta
manera. El narrador hi esta-
bleix un ambient de silenci,
tristesa, desolació: tota una at-
mosfera que no revela fins al
final a què respon. La història té
un gust i un tremp romàntic.
Ara el curs del relat, tan ràpid,
porta d’un lloc a l’altre en un
espai real però en una situació
que és misteriosa. Els llocs són
imatge d’estats d’ànim, de sen-
timents; creen un ambient
d’angoixa en un ambient am-
bigu.

Així, els personatges són re-
presentatius, més típics que no
individuals, i molt sovint en
contacte amb un jo que no fa
de bon lligar amb la pretesa
objectivitat de la novel·la. A
Mànegues marines, que és un re-

lat en primera persona, tot
acaba davant d’un patró que,
després de l’experiència tre-
menda, vol desenganyar el fill
de ser pescador i ho fa amb vi-
olència, sota l’efecte de la tensió
viscuda. El que vull assenyalar
és que ni nom no té, aquest
patró: és un personatge repre-
sentatiu de qualsevol dels ho-
mes que es juguen la vida a la
mar i accepten el risc del que
fan però, en haver hagut de
passar per un mal tràngol, no
suporten la idea que un fill seu
es trobi lligat al mateix destí i
perden el control. I, quan tenen
nom, alguns personatges els
tenen quasi parlats, com ara
“les noies Xanguetes” de Vetlles
d’estiu, que són “dues peixataires
menudes, desnerides, fines com
mosteles, amb més ulls que gal-
tes, més boca que ulls i més pa-
raules que un diccionari”.

O pesa més el temps, l’hora o
l’època de l’any, que la cosa
contada. O la cosa contada no

fóra el que és sense la referència
al temps o a l’època de l’any. La
tardor, tant a l’inici de Jacobé
com al final de L’idil·li d’en Temme,
és indestriable de l’argument,
però en un cas la seva descripció
construeix l’atmosfera que exi-
geix la desgràcia, fins a la follia

i al suïcidi, i en l’altre consona
amb l’idil·li final, moralitzador i
exemplar, amb el triomf de la
bondat natural.

La prosa de Ruyra és simbò-
lica, poètica. Els seus caràcters
són típics, emblemàtics d’una

manera de ser. Pertanyen al
món exterior; són nítidament
part de la natura que, negati-
vament o positiva, els encercla i
significa el que fan, com són.
Els seus temes, qui vulgui pot
dir que són provincians o ba-
nals. Però tant com podríem
dir-ho de Madame Bovary, també
si volíem. Com en Flaubert, el
tema és en Ruyra l’estil. És a dir,
el resultat, i no la intenció, o
l’ambició, de l’escriptura.

Com a resultat, Ruyra hi ar-
riba fixant-se com un pintor en
el que pinta: en la pintura, i no
en el que hi és representat, que
és típic. Com a propòsit o de-
signi, l’estil li és el mode de fer
confluir en el text literari l’a-
mor a la llengua i la fidelitat a
la terra: a les coses, a les perso-
nes, a la natura que les em-
marca i sovint les significa.

Correspon al propòsit, a la
intenció i no al resultat, el fet
que, a l’antípoda de Flaubert,
Ruyra aprofiti –no sempre, pe-
rò sovint– l’ocasió que l’escrip-
tura li ofereix d’intervenir,
d’interpretar ell mateix el que
narra. Flaubert descriu la gorra
de Charles Bovary i el lector ha
d’interpretar, ell sol, que qui la
porta és un estúpid ridícul.
Ruyra habitualment compara
les situacions, els personatges,
directament, amb comparaci-
ons explícites, i no s’està d’in-
tervenir, de donar al lector in-
dicis inequívocs de quina és la
relació entre el que il·lustra i el
que és il·lustrat. Com les faules,
que tenen sempre ensenya-
ment o moralitat, l’escriptura
de Ruyra no únicament descriu
o il·lustra sinó que també sol
explicar el sentit del que des-
criu o il·lustra. Ara, des del punt
de vista del text que resulta, del
que ens és ofert a la lectura, el
tema és a Ruyra l’estil. Com a
Flaubert.

Quant a la intromissió de
Ruyra en allò que narra –ell
directament o a través d’un
personatge–, és un tret que
podria tant acostar-lo als nar-
radors medievals i humanístics
–al relat d’abans de la novel·la–
com mostrar-lo afí a procedi-
ments de la narrativa posterior,
més propers a nosaltres –al re-
lat, si volíem dir-ho així, de
després de la novel·la. Pel sentit,
la intromissió –interferències
moralitzants, en diríem– més
aviat ens el situa entre els pri-
mers, però per la forma, com
que és en el text un ingredient
fonamental de la construcció
de l’estil, i doncs la tendencio-
sitat de Ruyra és indeslligable
de l’ordit del text, el que
compta és el resultat, l’escrip-
tura excepcional, acolorida i
vivaç –com els peixos, per
exemple, que sovint hi surten–,
de les seves històries.

El resultat, l’estil, és al futur
que apunta. Nosaltres hi haurí-
em de posar receptivitat i
temps. Val a dir, entrar en la
lectura de Ruyra. Un cop dins,
el text es manté. Crea àmbits i
hi situa; dibuixa, entre la reali-
tat observada i l’ambició de
dir-la, espais de la ment i dels
sentits. Tornaria al comença-
ment i doncs ho deixo estar. Val
la pena llegir Ruyra, això és el
que volia explicar.

L ’ A P A R A D O R

Bernat Vidal i Tomàs, El
Viatger. Consell de

Mallorca. Palma, 2003.

S egon volum de la col·lec-
ció Mixtàlia, que recupe-
ra clàssics malloquins

del segle XX. Nascut a Santa-
nyí el 1918 i mort el 1971, Vi-
dal i Tomàs va ser un dels
mestres dels poetes dels cin-
quanta i autor d’una obra que
J.M. Llompart va qualificar de
“noucentisme refinat”.

Josep Maria Fonalleras,
Attendez-moi. Dibuixos de
Leonard Beard. Senhal.

Girona, 2003.

L a plaquette que editen Pa-
trick Gifreu, Enric Prat i
Pep Vila arriba al núme-

ro 80 amb la publicació d’un
magnífic conte estiuenc del
narrador gironí J.M. Fonalle-
ras, del qual recentment s’ha
aplegat l’obra breu al volum
Llarga vista.

Manuel Delgado
(coordinador), Carrer, festa i

revolta. Generalitat de

Catalunya. Barcelona, 2003.

E l volum ofereix els re-
sultats i les conclusions
de dos anys del Grup de

Recerca d’Etnografia dels Es-
pais Públic de l’Institut Català
d’Antropologia, des de les
transformacions a les revoltes
en l’espai urbà.

Josep Mussons i Mata, El
Barça vist per dins. Pagès

Editors. Lleida, 2003.

M ussons, fundador de
Bimbo i exdirectiu del
Barcelona, ens ofereix

en primera persona un recor-
regut per les últimes dues dè-
cades del club, amb moments
culminats com la final de
Wembley sense oblidar la po-
lítica de les seccions o els em-
pleats de la casa.

Nasdijj, La sangre corre como
un río por mis sueños.

Barataria. Barcelona, 2003.

I mpactants relats en què
se’ns transporta als paisat-
ges dels indis del sud-oest

del EUA. Fill d’una índia i d’un
vaquer, l’autor ens explica la
precària vida a les reserves, l’al-
coholisme i la lluita per la su-
pervivència en clau autobiogrà-
fica, “trobant la bellesa on altres
només trobarien la tristesa”.

Enric Vila, Nèstor Luján: entre
el rostre i la màscara. Angle.

Manresa, 2003.

G uanyador del premi
Idees d’Assaig Breu
2003, l’autor, en forma

de pamflet, ens ofereix la se-
va peculiar visió del gran pe-
riodista català Nèstor Luján,
interrogant-se sobre l’aposta
hedonista de Luján per da-
vant d’altres aspectes intel-
lectuals.


