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La casa del carrer de san! Josep de Girona on va néixer Joaquim fíuyra.

Girona:
les grans revelacions
NARCiS-JORDI ARAGO

ri
oblida sovint. sola el
^^P''^ '^^ «l'escriptor
blanenc», la naturalesa gironina de Ruyra. Pero, tal com
el! va confessar en una ocasió
solemne, «aquí, a Girona. vaig obrir els
ulls a les meravelles de la llurri"'.
Concretament, al carrer de sant
Josep, el 27 de setembre de 1858, El
seu pare, que procedía d'Hostalric,
havia obert despatx d advocat a la ciuV
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tat. Ruyra va aprendre les primeres lletres "en collegis que ja no existeixen
i que no puc recordar sense
recanga» ^, i va estudiar el balxillerat
entre el Seminan i llnstitut del carrer
de la Forga. No va marxar de Girona
fins que tenia setze anys, i aixó val dir
que va viure a la cíutat la infantesa i
radolescéncia, I'época de les grans
empremtes i de les grans revelacions.
Per aixó va poder dir, a l'edat de 49
anys, que la seva ánima es trobava «tot
amorosament aferrada a aquesta ciutal augusta", bo i evocant els ^^cordons
vitáis que m'uneixen a una mare
estimada» 3.

Quatre descobriments
Per a Ruyra, Girona va ser l'escenari de quatre descobriments: la fe, la
inspiració. la llengua i l'amor
La fe. la fe de Ruyra, nascuda en
el si de la familia, va ser alimentada,
sens dubte, peí marc levític de la ciutat del seu temps i per la formació pietosa que hi va rebre en un ambient
recios i puritá, Eli mateix, ja vell, evoca
encara Girona com "un lloc d'estudi,
treball i meditació>> i diu que la ciutat
r i n d i na «a respectes de cosa
sagrada^".
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La inspirado.
Com Bertrana,
Ruyra va descobrir a Girona les íonts
de la inspirado literaria. Bertrana, com
és sabut, ho confessa i explica a Et
Vagabund i en el discurs deis Jocs
Floráis de Girona de 1935, En una
ocasió semblant —el discurs deis
Jocs de 1907— Ruyra no és tan explicit, pero resulta suficientmení entenedor, D'una banda, diu que «aquí les
meves primares producc;ons foren llegides i publicades»^. De l'altra,
s'entreté en una evccació lírica deis
mes coneguts indrets gironns, i es
pregunta per qué son tan estimáis
deis pintors i deis poetes I respon: «És
que son plens oe carácter; és que
Vibren d'emocions de totes menes; és
que (...) en ells (...) les belleses atractiVoles hi despleguen amb una sedúcelo especial el seu poder corprenedor». Afegeix que amb aquesta
seducció la ciulat «s'emporta la imaginado cap al somni» i acaba amb
aquesta constatació: «No m'estranya
trobar en aquells llocs {...) pintors que
hi maten devotament tes hores Jo n'hi
he mortes que viuran sempre mes
dins el meu cor Allí, la bellesa es Iliura
secretament al seu aimador i li parla
amb la vivesa d'una confidencia
intima i apassionada, i mal mes, mal

mes, poden oblidar-se els seus parlaments; mai mes, mal mes poden
deixar d'estímar-se els llocs on l'emocionant i dolga conversa s'és
tinguda:''^.
La ilengua. Én un altre discurs de
Jocs Floráis, els de Barcelona de
1922, Ruyra relata admirablement
com va ser a Girona on va teñir el descobriment de la Ilengua propia, en el
context historie de l'albada del
renaixement literari caíala: «Jo aleshores era un infant. Arraconadet a
Girona, no havia vlst tal volta altres
escrits catalans que la llibreta de notes
1 comptes del meu avl i les cartes
sense punts ni comes que rebla de la
meva avia de lluny en lluny. No
m havia passat per l'enteniment pensar que en cátala es poguessin dir belles coses com les que assaboria
llamlnerament en els autors castellans
1 llambregava en els liatins. Pero heuvos aquí que. de tant en iant, una aristocrática casa de Girona obria les
seves grans sales a unes reunions intimes, i allá un dia vaig entendre la
meravella que embadalia íants de
cors. Allá, lAnicet Pagés va recitar
poestes seves i d'altres autors catalans
que m'ompliren de llum l'enteniment
i commogueren d'una manera pro-

funda la meva entranya. Quina revelació! Que vives eren aquelles
paraules! I quina ressonáncia desperlaven dintre la meva ánima!»''.
Uamor. Ruyra ho confessa explicitament: «Aquí va florir la meva adolescencia» ^ . La revelació del
sentiment amorós li va inspirar una de
les seves narracions mes belles, titulada justamenl: Ei primer
ilustre
d'amor El protagonista, estudlant de
tretzeanys, contempla des d'un baleó
de la plaga del Vi el pas deis carruatges per la carretera reial i, de sobte,
embadalit, descobreixa linteriordun
vetiicle una ñola que el mira fit a fit i
que desapareix tot seguit sota la llum
del capvespre. El noi que la recordará
serripre mes, transfigurada dms el seu
pensament, no és altre que el propí
Ruyra. estadant de la casa que té al
núm. 1 del carrer Nou del Teatre i que
fa cantonada amb la plaga del Vi,

La c i u t a t i T o b r a
Ais setze anys, Ruyra va haver de
marxar precipitadament de Girona. tal
com ho explica en un deis pocs textos autobiográfics: «Els carlins havlen
bloquejat la ciutat (...) Els defensors de
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El portal del Carme,
per on Huyra va sortir
de la ciutai quan va
abandonar
precipitadamenl '
Girona.

la plaga van promulgar unes ordenanees terrorífiques contra les persones,
ajudici d'ells, suspectes de carlisme,
i heu-vos aquí que el meu pobre pare
(home pacífic, conservador, federalista
platónic) fou incíós en aquella llista
negra (...) Per defugir aquella insuporlable persecucló decidírem absentarnos de Girona>'^. I ho van fer d a m a gat, a tall de desertors. Un hortalá
amic va colgar els baguls i les maletas en un carro de fems, i la familia en
pes va sortir a peu per la porta del
Carme, amb les mans buides, com qui
va a passeig. D'aleshores engá va
viure a Barcelona, a fvladrid, a Blanes
i altre cop a Barcelona, paró Girona
ja l'fiavia marcat amb una empremta
definitiva.
Fill natural i espiritual de la ciutat,
Ruyra hi torna a través de la seva obra
literaria. Hi fia un primer intent, frustrat, d'aproximado: la noveHa incompleta Helena d'Arbós '°, on es descriu
un amansió aristocrática gironina en
un carrer trist. tortuós, estret i ombrivol. tal vegada el matelx que ¡i va inspirar el sonet La Pluja en un carrer
antic: "Oh carrer de Girona, vell,
roneo, costerut...»'\ Pero les dues
grans obres gironines de Ruyra son
dues narracions magistrals que compten entre les millors de la literatura
catalana del segle: la ja esmentada El
primer Ilustre d'amor ^^iLafl del món
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a Girona^^. Eli fiavia dit que la ciutat
«s'emporla la imaginació cap al
somni», i quan, al cap de íants anys
dabséncia, esdecideixa referel seu
món juvenil, ho fa a la vegada amb un
record transfigura! per la imaginació
i amb una realitat submergida en el
somni. Aquesta barreja subtil és la que
dona a les seves obres gironines una
magia singular i una forga excepcional.

Entre el record i el s o m n l
La Girona de Ruyra és descrita en
les dues obres amb precisió realista
i gairebé fotográfica, pero és també
una Girona impregnada de misteri: en
un cas, de fantasías romántiques; en
l'altre, d'ombres fantasmals. En El primer Ilustre
d'amor
hi t r o b e m ,
d'entrada. una descnpció minuciosa
ifideld'un indret ciutadá i un retratno
menys detallista del seu ambient.
Pero, de sobte, la historia es transfigura I el protagonista, amb la phmavera al cor, descobreix un altre món,
Ruyra es va confessar un precog i
apassionat lector de El Quixot de Cervantes —una de les dues «obres
d'entreteniment que hii havia a la
biblioteca del meu pare»""^—, i
fvlanuel de fvlontoliu no dubta a afirmar que aquesta historia de l'adoles-

cent enamorat, viscuda i somniada
alhora, suscita «la mateixa enigmática
impressió mixta de realitat i poesia que
ens produeixen els episodis del Quixot
referents a Dulcinea» ^^.
A La fi del món a Girona succeeix
quelcom semblant, L'obra conté, a les
primeras pagines, la millar i mes realista descnpció literaria de les maltes
que han inspirat les cases de TOnyar:
Rusiñül, Bertrana, Sagarra, Palol,
Pía,.. Pero després, d'una manera
Insensible, la narrado esdevé una
visió fantasmagóhca que culmina
amb la processó de penitents fins a
l'escalinata de la catedral, on els gironins de l'ijltim dia veuen com la ciutat
sésgavella ais seus peus i se submergeix en les aigües del riu. Son unes
pagines mestres de la literatura de terror, justament perqué en elles la part
imaginada sembla íant o mes auténtica que la viscuda, i perqué l'autor utilitza els escenaris reals —les voltes de
la Rambla, léscalinata de la Seu—
com a elements potenciadors de
l'acció dramática imaginaria. Aquesta
confusió paradoxal és la que crea i alimenta el clima d'angoixa que domina
el relat.
Aqüestes dues peces mestres de
Ruyra son, dones, doblement filies de
Girona: perqué la ciutat fii posa el seu
propi escenah i perqué ha vessat préviament el seu sortilegi sobre l'esperlt

de ['autor Grácies a aixó shi produeix,
com en cap altra obra de Tescriptor,
la mágica simbiosi que Montoliu defineix amb aqüestes paraules: 'íl'eterna
transmutació de valors entre ia realitat i la poesía que ens ofereixen les
obres dignes de la immortalitat»^^.
Tot un cicle vital
I encara hi ha mes. Perqué amb
aqüestes dues obres gironines Ruyra
completa tot un cicle vital. A la primera, evoca el seu primer amor A la
segona, imagina la seva mort i Túltima
mort de tothom. Pnncipi i fi d una ciutat on s'havia enamorat per primera
vegada i on potser va pensar que fóra
bo de morir, si amb ell moria també
definitivament la ciutat que l'havia vist
néixer i que li havia ofert les revelacions fonamentaís de la seva existencia.

Narcis-Jordi Aragó és periodista.
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NOTES
1 Joaquim Ruyra Estética de les imatges abs¡racles. Discurs presidencial deis Jocs Floráis
de Giíona, 1907. Obres completes 3a. ed . EaitoFiBl Selecta, Barcelona, 1982. Publical préviamenl a Jocs Floráis de Gitana de l'any 1907,
Impremía Masó. Girona, 1903.
2. id., Ibid,
3. id., Ibid.
4. Joaquim Ruyra. Dedaraaons a Viceng Coma
i Soley. Revista Esplai. Barcelona, 23 abril 1934
5. Discurs presidencial cita:. De let, a Girona,
hi va obtenir Ruyra el seu primer premi literari:
va ser al Certamen de l'Associació Literaria de
1890, amb L'últim reme!
6. id , Ibid.
7 Joaquim Ruyra. Dues apoques. Discurs presidencial deis Jocs Floráis de Barcelona, 1922.
Obres completes citades.
8. Discurs presidencial de Girona ciíat.

9. Joaquim Ruyra, En Fiamon Turró. Obres completes citades.
10. Joaquim Ruyra, Helena d'Arbós. íd.
n . Joaquim Ruyra. Lapluja en un carrerantic.

Sonet. íd,
12. Joaquim Ruyra, El primer Ilustre d'amor id
Amb aquesta narració, i sota el lema Carros, el
seu autor va quanyar el Premí del Consislon en
els Jocs Floráis de Girona de I 9 i 3 , El lext va
ser publical a Jocs Floráis de Girona. any 1913,
Dalmau, Caries & Comp , Girona, 1914,
13. Joaquim Ruyra. La fi del món a Girona.
Obres completes citades.
14. Joaquim Ruyra, Declaradons citades,
15. Manuel d e Monloiiu. La vida i lóbra de Joaquim Ruyra. Próleg a les obres completes
Citades.
16. íd., Ibid,
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