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La GaLeria

Carta al pare

Per entendre l’eclosió actual de la 
narrativa menorquina, de Josep M. 

Quintana a Maite Salord, passant per 
Joan Pons, Esperança Camps o Miquel 
Àngel Maria, s’ha de conèixer i divulgar 
la rica tradició literària de l’illa. En l’es-
tela de Pau Faner i de Ponç Pons, tant 
en poesia com en novel·la, en periodis-
me i en memorialisme, fins i tot en ca-
talà i en castellà, la literatura produïda 
a Menorca al llarg dels últims anys gau-
deix d’una varietat i d’una riquesa enve-
jables. Per aquest motiu, la feinada edi-
torial que està portant a terme l’Institut 
Menorquí d’Estudis és molt remarcable, 
i mereixeria una difusió més àmplia. Re-
edicions d’autors fonamentals com Josep 
Miquel Guàrdia o Àngel Ruiz i Pablo han 
aparegut al costat de recopilacions d’ar-
ticles de Miquel Àngel Limón, estudis de 
Joel Bagur, poemes de Pere Gomila i tota 
mena d’estudis històrics, de manera que 
a poc a poc es va aixecant la cartografia 
d’un espai literari de petites dimensions 
demogràfiques però caracteritzat per la 
seva vocació de diàleg amb la resta de 
cultures.

No és estrany que la venerable figura 
d’Àngel Ruiz i Pablo (es Castell, 1865-
Barcelona, 1927) marqui l’inici de la 
consolidació de la narrativa a l’illa. Amb 
les seves novel·letes costumistes, els seus 
“episodis” ciutadellencs, o la recentment 
recuperada novel·leta inèdita Memorias 
de un perro, escrita a mode de testament 
literari i de record familiar, Ruiz i Pa-
blo assenyalava un clar model narratiu 
basat en un to aparentment menor. Els 
seus temes literaris es fonamentaven en 
un amor apassionat per la seva terra i la 
seva família, per les lletres i, sobretot, pel 
periodisme, tot plegat sovint tenyit d’un 
cert desencís vital i existencial. Entre els 
seus nombrosos fills, més d’un dedicat 
al món de les lletres, va destacar el gran, 
Josep M. Ruiz Manent, nascut a Ciuta-
della l’any 1892 i mort a Madrid el 1951. 
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Ruiz Manent es va establir ben aviat a 
Barcelona, seguint el seu pare, on es va 
llicenciar en dret, va militar a la Lliga Re-
gionalista, va entrar com a redactor al di-
ari La Veu de Catalunya i va col·laborar 
en altres publicacions destacades del 
Noucentisme. El perfil ideològic de Ruiz 
Manent, d’un catalanisme conserva-
dor i catòlic, amb interessos polítics a 
Menorca, Barcelona i Madrid, on es va 
establir el 1919, espera amb urgència 
que algú decideixi emprendre’n una bi-
ografia intel·lectual. En els seus Dietaris, 
el seu amic Joan Estelrich recorda amb 
emoció les converses amb Ruiz Manent 
sobre música, sobre la seva “entrada” al 
catalanisme i, també, sobre la “vida cò-
mica” de Menorca: noietes “fàcils”, pede-
rastes, erudits “xiflats” o “senyors nobles 
fantàstics i idiotes”. 

Retrobada gairebé per atzar, la novel-
leta inèdita de Ruiz Manent titulada El 

pare inaugura, segons la filòloga i edito-
ra del text Josefina Salord, la producció 
novel·lística en català d’autors menor-
quins contemporanis. És un text breu, 
intens, emocionat, en primera persona, 
escrit poc temps després de la mort del 
pare. Per la focalització en la mirada, 
en els ulls de l’infant, del jove admira-
dor de l’adolorida figura paterna, per la 
riquesa del llenguatge i la seva expressi-
vitat poètica, i potser també per la suc-
cessió d’escenes aparentment sense fil, 
el lector pot evocar fàcilment la Minyo-
nia d’un infant orat de Llorenç Riber. El 
procediment narratiu, però, és original: 
com si hagués fusionat successius mo-
ments de la seva memòria sensitiva, el 
narrador ressuscita harmònicament les 
etapes d’un dia en la seva vida quotidi-
ana: el despertar, el vent de l’illa, el so 
de les campanes i d’una viola, el primer 
bany al mar amb la filera de capellans i 
el canonge de la seu, la capella del col-
legi, l’arribada a l’aula, el pas de la Pas-
sió, etc. Són els capítols millors, a l’aire 
lliure, el d’un món “a voler” dels infants. 
Com assenyala l’editora de la novel·la, 
Ciutadella té un paper fonamental en el 
llibre, una inoblidable topografia sen-
timental feta de carrers, placetes i con-
vents. Però el veritable protagonisme 
narratiu se l’endú, naturalment, la figu-
ra del pare, a la qual el narrador dedica 
tot el seu amor pur i absolut fins que, ja 
a la segona meitat del llibre, un vespre, 
de reüll, el descobreix tremolós i el veu 
plorar. El ritme s’accelera: esclata una 
crisi bancària, la família es trasllada a 
Barcelona, el pare és detingut i empre-
sonat, comença un viacrucis real i sim-
bòlic. Tot es trenca. Els paral·lelismes 
amb la Passió es fan més evidents. El 
patiment del pare, els silencis i els seus 
plors, també el seu deliri, marquen el fi-
nal de la narració, amb una certa amar-
gor per la pèrdua de la innocència del 
narrador. 
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