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1. Introducció 

1.1. Justificació personal  

Són els contes i narracions de Joaquim Ruyra i Oms (Girona, 1858 ─ Barcelona, 1939) 

allò que defineix principalment la trajectòria de l’autor gironí, i és el gran mestratge 

que ofereix tant a narradors com a poetes coetanis, incloent-hi Josep Carner, el que 

ens fa considerar-lo com un dels principals escriptors catalans del segle XX. L’obra 

en prosa de Ruyra, premiada, publicada i elogiada per crítics de l’època i amics 

escriptors, s’erigeix com un monument gairebé emblemàtic; un monument que, amb 

la seva extensa ombra, deixa l’obra poètica a l’entrellum. 

«No, jo no devia ésser poeta»1. Ruyra, escriptor de narració curta, de contes, de teatre, 

de crítica literària i de poesia, s’entestava a treure mèrit a les seves composicions 

poètiques malgrat les lloances, les nombroses publicacions i col·laboracions, i tots els 

premis que va recol·lectar. «No estava content de la meva obra poètica i, quan els 

meus amics m’invitaren a recollir-la i publicar-la en garba, el meu cor ho repugnava». 

De fet, l’autor va publicar el seu primer recull de poesies originals, Fulles ventisses, 

només per la pressió que li exercien els seus amics2. Entre 1900 i 1905 incorpora el 

sonet en el seu procés creatiu, una decisió que el deixarà satisfet i que provocarà la 

confessió, anys més tard, a Tomàs Garcés3 del fet que els sonets són l’única part de la 

seva producció poètica que creu a l’alçada de la seva prosa. Si tenim en compte el 

ressò que va tenir la seva obra en prosa, Ruyra no estava dient paraules menors. 

En qualsevol cas, convé no oblidar la qualitat de la poesia de Ruyra i que la seva 

producció poètica és prou extensa per a poder establir-hi períodes i prendre 

consciència dels canvis estilístics que hi tenen lloc; i és justament en el període que 

comprèn entre 1895 i 1905 que podem observar com en les seves composicions s’hi 

introdueixen, cada cop de manera més clara i profunda, elements característics dels 

                                                           
1 L’autor fa aquesta afirmació al pròleg de La cobla, present al volum V de la Biblioteca de “La Paraula 
Cristiana”, imprès a Barcelona l’any 1931. 
2 El primer llibre de poesia de Joaquim Ruyra és, en realitat, un sol poema en cinc cants, El País del 
Pler. El segon, Non-non, és un recull de cançons de bressol estrangeres. Així doncs, Fulles ventisses és 
pròpiament la primera antologia de poemes de l’autor i que més tard rectificarà curosament per a fer-
ne una segona antologia, La cobla (1931). 
3 GARCÉS, Tomàs. Conversa amb Joaquim Ruyra. «Revista de Catalunya» (IV-1926). 
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moviments simbolista i decadentista d’arrel francesa. És arran de la lectura dels 

poemes d’aquest període que em van sobrevenir les qüestions a les quals pretenc 

donar resposta en el present treball. Primer de tot, com coneix Ruyra els autors 

simbolistes, i potser encara més: en quin moment arriba la influència del moviment 

literari francès al panorama literari català?  

Llegint i observant l’activitat poètica que es duia a terme a Catalunya en la darrera 

meitat del segle XIX, període d’eclosió del moviment simbolista a França, he pogut 

constatar que és a l’última dècada d’aquest segle quan l’estètica simbolista es comença 

a manifestar en les composicions poètiques creades al Principat, i és just al tombant 

de segle que aquestes poesies tenyides per les traces simbolistes-decadentistes 

comencen a resultar premiades als certàmens de Jocs Florals. Entre aquestes 

composicions premiades n’hi ha, com podíem esperar, de Ruyra.  

L’interrogant, però, persisteix pel fet de saber que els autors simbolistes s’introdueixen 

al panorama castellà unes dècades abans i de manera prou coetània (però tampoc del 

tot) a la desclosa del moviment a l’estat francès. En altres paraules: quan autors com 

Paul Verlaine tot just incideixen en el panorama literari català, en l’àmbit castellà ja 

són influències quasi consolidades4. No perdrem la pista, de fet, d’aquest autor 

francès, perquè justament Ruyra en publica dues traduccions durant la seva 

col·laboració a La Veu de Catalunya, les quals més endavant observarem i analitzarem 

amb més deteniment. 

En aquest treball ens aturarem també, i de manera especial, a repassar aquelles 

característiques dels moviments simbolista i decadentista —dos moviments sovint 

indestriables— presents en la poesia de Ruyra i a determinar, per mitjà de la 

identificació i observació d'aquestes, en quin moment la seva obra poètica abandona 

aquesta estètica i es desmarca del moviment. Per últim, proposarem una classificació 

dels poemes de Ruyra del període, ordenats per la seva data d'aparició i amb 

observacions com ara el lloc de publicació o la seva presència en certàmens 

jocfloralescos o en premsa. En definitiva, i per anar acabant, la finalitat principal 

                                                           
4  A propòsit d’aquesta mateixa qüestió, resulta summament aclaridor l’article de Rafael FERRERES 
(1914 ─ 1981) titulat “Introducción de Paul Verlaine en España”. 
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d’aquest treball és la de confegir un punt de trobada entre tot allò que se sap sobre la 

poesia ruyriana del tombant de segle, amb algunes observacions i detalls afegits a 

través de la tasca de lectura atenta o close reading dels seus poemes. 

 

1.2. Justificació metodològica 

Abans apuntàvem que Joaquim Ruyra ha passat a la posteritat per les seves 

aportacions en el món de la narrativa curta, el conte i, de manera molt més tímida, per 

la seva poesia. Efectivament, la seva obra prosaica mereix cada estudi que se li ha 

dedicat i cada estudi que vindrà. Convé no oblidar, però, que encara queda molta tasca 

d'edició i de recerca; en altres paraules, ens queda Ruyra per força estona. 

Si és la seva prosa el que ens interessa, comptem amb un nombre d'estudis discret i 

reduït —si ho comparem, sobretot, amb els que comprenen altres autors— però d'una 

qualitat magnífica. Jordi Castellanos, Josep Maria Capdevila i, de manera molt especial, 

Lluïsa Julià, són alguns dels crítics que han dedicat al poeta estudis tant de caràcter 

biogràfic com bibliogràfic, i les seves investigacions resulten ser una base i una guia 

ineludible per a tothom que s'interessi per Joaquim Ruyra. Malgrat tot, la recerca 

contemporània sobre Ruyra es veu pràcticament monopolitzada per la seva faceta de 

narrador i ens trobem amb un buit bibliogràfic important pel que fa a la seva obra 

poètica. 

Els estudis més importants sobre la poesia ruyriana els devem, sens dubte, a Jordi 

Castellanos. Castellanos va dedicar uns quants articles a la poesia de l’autor gironí, i 

alguns d’ells posen en manifest els lligams i coincidències existents entre l’estètica de 

Ruyra i la del moviment simbolista-decadentista. Citaré d’entrada aquests articles com 

la principal font bibliogràfica d’aquest treball, no només perquè hagin estat el meu 

punt de partida a l’hora d’elaborar aquesta monografia, sinó perquè per la seva qualitat 

suposen un veritable far que dirigeix qualsevol intent d’estudi posterior. Tanmateix, 

la mort de manera prematura de Jordi Castellanos ens deixa orfes, de moment, de 

qualsevol progressió en els estudis sobre la poètica de Ruyra.  
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Per una altra banda, fent aquest treball he pogut constatar el fet que ens trobem amb 

una manca d’edicions contemporànies i crítiques dels seus llibres de poesia. Mentre 

que la seva obra narrativa —en especial Jacobé i El rem de trenta-quatre— ha gaudit d’una 

certa periodització pel que fa la seva actualització, l’edició més recent que tenim dels 

seus poemes l’hem de trobar en el seu volum d’obres completes5, el qual l’edició més 

recent es remunta a l’any 1968 (en excepció del volum de poesies inèdites que va editar 

Lluïsa Julià l’any 19916). Així doncs, l’edició de l’obra poètica de Joaquim Ruyra 

demana prou urgentment una revisió per a evitar que la selecció natural en el camp 

literari deixi Ruyra definitivament fora del mapa.  

                                                           
5 RUYRA, Joaquim, Obres completes. Barcelona: Selecta. Primera edició: 1949. Segona edició: 1968. 
6 JULIÀ, M. Lluïsa, Ruyra, inèdit. Girona: Ajuntament de Girona, 1991. 
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2. Context i panorama literari de l’època 

2.1. Els Jocs Florals 

Des d’abans de l’última dècada del segle XIX, els Jocs Florals havien esdevingut la 

diana de poemes creats amb la sola i única finalitat d’endur-se algun tipus de premi, 

uns poemes que esdevenien repetitius tant en forma com en contingut. La institució 

havia conreat en les últimes dècades un reguitzell de composicions guanyadores prou 

semblants entre sí per a prefixar un estil de poesia propi, la poesia de certamen, i els 

participants seguien aquestes premisses per a escriure els seus poemes sense 

pràcticament deixar lloc, diguem-ne, al lliure albir, la inspiració, la imaginació, etc. 

Quan Ernest Moliné i Brasés es queixava en els Jocs Florals de Barcelona de 1892 de 

la buidor i la poca originalitat de les composicions presentades al certamen, estava 

fent una crítica a aquell tipus de poesia de la qual la mateixa institució havia promogut 

l’aparició, «aquella que lluny de comptar amb batements de cor y vols capritxosos del 

pensament, té per ideal únic que es dibuixa entre ratlles lo de guanyar un premi» 

(MOLINÉ I BRASÉS, 1892: 82). Cal afegir, però, que la institució floralesca no era sinó 

la viva herència del moviment de la Renaixença i, de retruc, de tots els seus lemes i 

idees d’«antiquarisme romàntic» (DOMINGO, 2013) i de totes les limitacions que 

comportava aquest fet, per bé que la iniciativa de la seva restauració s’origini en el pla 

de construcció d’una Barcelona a l’alçada de la modernitat europea (tant des del punt 

de vista cultural com de paisatgística urbana7), i.e. d’un desig de renovació “global”.  

Si Moliné i Brasés culpava la falta d’originalitat i de recerca d’inspiració dels poetes 

per la poca qualitat (parlant en general) que es veia en el certamen, potser la culpa 

l’hauríem d’anar a cercar en la mateixa institució i els seus lemes ja llavors obsolets. 

Aquestes queixes, però, no resultaven noves, sinó que es portaven repetint des de la 

dècada anterior, com podem veure en aquest discurs de Narcís Oller en els Jocs 

Florals de Barcelona de 1881, en els quals actuava com a secretari: 

A mesura que han sigut conegudes aquelles obres de mèrit 
superior i cabdal que aquí mateix llorejades i sancionades 
després per unànim elogi, vénen a ser model de perfecció, 

                                                           
7  Recordem que la primera edició dels Jocs Florals de Barcelona se celebra just un mes abans de 
l’aprovació del pla de l’Eixample barceloní d’Ildefons Cerdà (vg. DOMINGO, J. M., 2013). 
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nasqué lo desig d’imitar-les, sacrificant aquella espontaneïtat i 
frescura que fan verament agradoses les obres del poeta, caient 
sens adonar-se’n en un amanerament per demés perjudicial. 
(OLLER, 1881: 37) 

Malgrat això, l’oposició a la renovació poètica era rotunda i els models forans 

s’introduien en comptagotes, perquè la litúrgia floralesca era un monument que calia 

preservar. Així doncs, la contradicció esdevé clara: la competitivitat que transpirava el 

certamen era, alhora, la causa del seu encarcarament.  

A tot això s’hi suma la presa de poder del conservadorisme en la festa floralesca; 

intuible, d’una banda, des de la dècada dels seixanta del segle XIX ─en contraposició 

al caràcter més aviat vague dels seus inicis─, però ja evident des del nomenament de 

Jacint Verdaguer com a president l’any 1881, el qual va oferir un discurs replet de 

misticisme i d’evocacions al passat medieval català per mitjà de referències a Guifré el 

Pilós o Jaume I. Recordem, d’altra banda, com aquest reguitzell de personalitats 

emblemàtiques utilitzades com a paradigma i autoritat no és un recurs verdaguerià en 

la seva exclusivitat, sinó que s’havia anat utilitzat i es va seguir utilitzant més tard. 

Aquesta pràctica havia esdevingut tan corrent que Santiago Rusiñol, una de les figures 

principals de l’esclat i l’auge del modernisme ─en minúscula i en majúscula─, en fa 

paròdia a l’obra Els Jocs Florals de Canprosa (1902)8. 

Sense perdre el fil, reproduïm un fragment del discurs de Verdaguer (referint-se a la 

instauració del certamen dels Jocs Florals): 

Demà tocaran a morts, deien altres, per eix nin, per qui amb 
tanta alegria toquen a bateig”; i les campanes no hi tocaren, i 
l’infant hermós, bressat en un vell escut de nostres comtes, 
creixia cada jorn més ufanós, i de l’arpa que els trobadors li 
donaren per joguina, com la mel d’un rusc, vessaven les 
cançons per elles mateixes, i cada mes de maig reverdia amb 
més ufana en son front la corona gentil de roses i englantines. 
(VERDAGUER, 1881: 25) 

                                                           
8 «El President: jo vos salut, descendents dels Tamarits, d’En Pere del Punyalet, dels Rogers de Llúria, 
dels Rogers de Flor i de tots els Rogers plegats, d’aquells barons de la Fama que, fins rublerts llurs 
cossos de nafres unglejaven amb llurs ungles els sarraïns, esmolant els llurs coltells, i espases llurs, al 
frec de les mitges llunes; d’aquells braus que feien dur als peixos de mar les barres, les quatre barres 
d’en Jofre, a manera de senyera submarina.» (RUSIÑOL, 1902) 
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Per aquesta lloança verdagueriana en el discurs com a president dels Jocs Florals de 

Barcelona de 1881, qualsevol diria que aquella va ser una de les edicions més 

decebedores del certamen des de la seva nova creació l’any 1859: enguany, només es 

va atorgar un dels tres premis ordinaris, la Flor Natural, que va ser concedida a Artur 

Masriera i Colomer pel poema “La tallada”. En aquest sentit, els Jocs Florals estaven 

perdent progressivament el seu estatus de recuperadors de la literatura i la cultura 

catalanes, però alhora és precisament per fer el que feien i per aconseguir els seus 

propòsits que es trobaven en aquesta situació. 

Quan Joaquim Ruyra resulta premiat per primer cop en els Jocs Florals de Barcelona, 

l’any 1895, la institució floralesca es veu submergida en un període de crisi que demana 

prou urgentment una intervenció per a assegurar la seva continuïtat. El cert és que la 

formulació (o reformulació) del moviment catalanista, i amb aquest, l’esclat del que 

esdevindria el moviment modernista ─entès primer com l’actitud de defensar tot allò 

que és modern pel fet de ser-ho (MARFANY, 1975)─, fan que la institució i el seu 

certamen perdin pistonada en comparació amb les dècades anteriors. Així, i després 

de 1893 ─arran de la desaparició de L’Avenç i de la revifalla modernista a la celebració 

de la Tercera Festa Modernista de Sitges─, el certamen ha de recórrer a dues 

estratègies per a encarrilar la situació: la primera, incloure noms coneguts per a fer-los 

actuar d’esquer9; la segona, fer certes concessions estètiques a l’hora de reconèixer i 

guardonar les composicions presentades. Podem constatar com a principis de la 

dècada dels noranta del segle XIX comencen a resultar guardonats als certàmens 

jocfloralescos ─en especial als de Barcelona─ alguns dels autors que, conscients de 

l’endarreriment d’una cultura i societat catalanes que «viuen del passat» (MARFANY, 

1975), s’obren a aquells corrents moderns europeus per a, precisament, modernitzar 

una cultura que anava quedant obsoleta. Estem parlant d’escriptors com Adrià Gual 

o Guillem A. Tell i Lafont, els quals de manera ben primerenca agreguen estètiques, 

temàtiques i tòpics del moviment simbolista d’arrel francesa.  

                                                           
9 Podem veure com l’any 1894 Santiago Rusiñol forma part del jurat dels Jocs Florals de Barcelona i 
com, d’altra banda, l’acceptació per part de l’autor de ser membre del jurat obeeix a una doble 
voluntat: la de la mateixa institució d’incloure autors coneguts i la dels modernistes de posar-se dins 
les institucions per a renovar-les. Seran el mateix Rusiñol, Raimon Casellas i Joan Maragall els 
reformadors modernistes que formaran part del jurat floralesc, precisament, obeint a la voluntat de 
renovar-los des de dins. 
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Els autors esmentats, de fet, no són sinó adeptes del corrent modernista que llavors 

ja sí s’havia constituït amb tots els ets i uts. Els dos escriptors eren habituals a les 

planes de la revista L’Avenç en la seva segona època, a través de les quals publicaven 

els seus temptejos particulars amb els moviments de modernitat. El cas d’Adrià Gual 

resulta, potser, el més paradigmàtic i un dels més preats si tenim en compte que és a 

ell a qui devem la introducció del corrent simbolista en el terreny teatral a través de la 

representació de La intrusa de Maurice Maeterlinck, traduïda per Pompeu Fabra. Així, 

veiem que la institució floralesca recorre al planter d’escriptors de L’Avenç cercant la 

revifalla d’un certamen que demanava prou urgentment un canvi de rumb. Malgrat 

que en un principi pugui resultar incoherent aquest maridatge entre la institució 

floralesca i les noves tendències, i vistes les llicències estètiques que havia permès la 

primera a fi i efecte de reflotar el certamen, s’ha de tenir en compte també que 

aquestes propostes modernitzadores s’anaven desprenent del caràcter de radicalitat 

que traspuaven al principi.   

Sigui com sigui, els Jocs Florals van representar un paper real de divulgació del 

moviment decadentista per mitjà del reconeixement d’aquelles composicions que 

integraven particularitats dels moviments simbolista i decadentista. Resulta curiós 

observar com, sobretot a partir de 1897, en els lemes de les composicions rebudes 

proliferen els noms d’escriptors com Paul Verlaine, Charles Baudelaire o Gabriele 

D’Annunzio. És justament en aquesta simbiosi entre tradició i modernitat en el 

panorama floralesc que Ruyra hi podrà fer la seva primera aparició, potser perquè als 

ulls de la institució floralesca, Ruyra representava la modernitat que ells cercaven: la 

modernitat benentesa, la modernitat no-radical. 

 
2.2. La premsa i les noves tendències 

Llavors, com ho havien de fer els nous corrents per a obrir-se un camí que bandegés 

la institució floralesca i, en definitiva, per a poder oferir alternatives de modernitat a 

aquell retoricisme que promovia, indirectament o directa, la institució? Doncs oferint 

aquesta renovació poètica a través de la premsa, en especial en mitjans com la revista 

L’Avenç. Cal matisar-ho, però. És durant la primera època de la revista que trobem 

aquest caràcter modernista, palesat a través dels seus col·laboradors ─Apel·les 
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Mestres, Narcís Oller, Josep Yxart, Joan Sardà, etc.─ i la ideologia almiralliana sobre 

la qual es va anar fonamentant la publicació. Malgrat que aquests autors presentessin 

moltes idees comunes i una certa cohesió, els mancava la consciència de la tasca que 

representava la modernització de la literatura catalana; en altres paraules, els 

col·laboradors de la primera etapa de L’Avenç no es van arribar a plantejar la 

modernització com una missió històrica com sí que van fer els artistes que constituiran 

el moviment modernista tal com el coneixem.  

És un cop ben entrada la segona època de la publicació, l’any 1893, que aquesta 

modernització no esdevé més agresiva per part dels nous col·laboradors de la revista: 

Raimon Casellas, Alexandre Cortada i, especialment, Jaume Brossa, representen la 

confirmació del nou rumb que està prenent la revista. Així, presenten aquells autors 

d’actualitat del panorama cultural europeu, aquelles «darreres quimeres 

contemporànies»10 que engloben des de Maeterlinck i el simbolisme poètic a Wagner, 

Nietzsche i l’engouement anarquista (Marfany, 1975). La premissa que hi ha al darrere 

era la d’acceptar aquestes «quimeres contemporànies», pel sol fet de ser modernes, 

encara que no totes aquestes tendències siguin vistes amb els mateixos ulls per Brossa 

i Cortada. És llavors, també, que aquest art nou comença a ser anomenat ‘decadent’ 

per part dels seus detractors, el sector tradicionalista. Marfany (1975) observa com el 

vocabulari de la revista palesa aquest modernisme: els termes «nou», «modern», 

«renovació» o «joventut moderna» es repeteixen de manera obstinada, sempre lligats 

a connotacions positives enfront de les connotacions negatives que se subjecten als 

termes «vell», «antic» o «passat». L’equació que es reflecteix és prou senzilla: allò 

modern és bo; allò vell, dolent. Aquesta fórmula fa, entre altres coses, que els corrents 

vitalista i el decadentista siguin igualment acceptables pel moviment malgrat la 

contradicció que això suposi, però és que una societat que demana urgentment una 

modernització no podia «alimentar exclusivismes que podrien matar energies que 

estan per despertar»11. Si Rusiñol i el seu grup es decantava cap a aquest esteticisme 

decadent, trobem com L’Avenç es decantava, en canvi, cap al vitalisme ibseniano-

nietzscheà (MARFANY, 1975).  

                                                           
10 BROSSA, Jaume, L’Avenç, 2ª època, núm. V (1893), pàgs. 12-14. 
11 BROSSA, Jaume, “La festa modernista de Sitges”. L’Avenç, 2a època, núm. V (1893), pàg. 257. 
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La desaparició de L’Avenç l’any 1893 interromp la campanya modernista, un fet que 

s’intenta revertir amb la celebració de la tercera festa modernista de Sitges, que pretén 

reivindicar un espai social per a l’art i per a l’artista i que acaba fracassant, sigui per la 

falta de periodicitat, sigui per l’escàs ressò social. Aquesta debilitat del moviment no 

provoca, però, que els seus autors deixin de publicar, ans al contrari: l’any 1895 trobem 

publicades les Poesies de Joan Maragall i l’Anant pel món de Santiago Rusiñol, a més de 

ser l’any en què Adrià Gual i Guillem A. Tell i Lafont s’incorporen definitivament en 

el panorama literari modernista, l’un estrenant la peça simbolista Nocturn andante morat, 

l’altre convertint-se en el primer poeta d’estètica simbolista premiat als Jocs Florals. 

Aquell mateix any, Joaquim Ruyra debuta en el món jocfloralesc amb els poemes “Lo 

millor de la terra” i “De mala mena”, guardonats tots dos amb la Rosa d'argent del 

Consistori, però encara lluny de la línia simbolista que aplicarà no gaire més tard a la 

seva poesia.  

D’altra banda, a la desaparició de L’Avenç el segueix el triomf del corrent simbolista 

respecte al vitalista. Autors com l’esmentat Adrià Gual començaran a conrear un 

simbolisme sense reserves ni escrúpols, o com Josep Maria Roviralta, qui serà el 

fundador de la revista Luz (1897-1898). En el seu any escàs de durada, la revista 

s’encarregarà de presentar Gual com a jove talent del decadentisme més extremista 

─que no deixa de ser la tendència sobre la qual es fonamenta la revista─ i incorporarà 

autors francesos com Alphonse Daudet, Émile Zola i alguna traducció de Victor 

Hugo. Els decadentistes trobaran en Luz una plataforma a través de la qual expressar-

se bandejant la polèmica amb els vitalistes i sense pagar-los amb la mateixa moneda: 

recordem que Gual va ser el blanc de paròdies i crítiques fervents de vitalistes com 

Ignasi Iglésias o Joan Pérez-Jorba. Malgrat tot, el vitalisme s’acaba imposant en la 

revista de la mà dels qui seran els dos redactors principals de la revista: Eduardo 

Marquina i Luis de Zulueta, encara que al principi el vitalisme convisqui amb 

traduccions de Paul Verlaine fetes pel mateix Marquina. 

Durant la represa del moviment també sorgeix la revista Catalònia (1898-1900), que 

no deixa de ser una continuació de L’Avenç. D’aquesta manera, segueix la línia de 

L’Avenç en incorporar bon nombre d’articles crítics i assajos amb la diferència, aquest 

cop, que Catalònia dóna veu al discurs catalanista representat primordialment pels 
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escrits d’Iglésias i Pérez-Jorba, així com a Rusiñol i altres membres del seu grup com 

Josep M. Jordà12, o representants d’un modernisme mallorquí encara novell com són 

Miquel dels Sants Oliver o Gabriel Alomar. També podem constatar com a les seves 

planes s’inclou la traducció de Nietzsche al català per Joan Maragall o la traducció del 

poema “Enivrez-vous” de Charles Baudelaire. De fet, Catalònia introdueix un nombre 

considerable de noms a la capçalera de la cultura modernista: Émile Verhaeren, 

Stéphane Mallarmé, Maurice Maeterlinck, Dante Gabriel Rossetti, Friedrich 

Nietzsche o el mateix Charles Baudelaire. La finalitat, però, és la de reunificar les dues 

escissions modernistes del regeneracionisme i els defensors de l’Art per l’Art. A aquest 

fet el seguirà la progressiva i també relativa acceptació del moviment modernista per 

part de la burgesia catalana, que convertirà la literatura modernista amb una literatura 

establerta i la despullarà en gran part del component agressiu i radical dels seus inicis, 

i.e. amansirà la idea inicial de modernitat a tot cost per a reduir-la a una modernitat 

benestant. 

 

En l’espectre contrari trobem aquella premsa contrària a la radicalitat i 

l’apassionament modernista, com L’Aureneta (1895-1897), la revista catòlica i 

catalanista dirigida per Jacint Verdaguer i a les planes de la qual Josep Carner fa crítica 

d’aquest modernisme, a parer seu, exagerat. En aquest fet podem veure les bases sobre 

les quals Carner fonamentarà la revista Catalunya (1903-1905), que aglutinarà aquells 

intel·lectuals i escriptors que volen configurar un programa cultural tradicionalista i 

amb la vista posada al catalanisme burgès. Diu Jaume AULET (1984: 31): 

Al voltant de la revista i dirigit per Carner, es va formant un 
grup que estableix un procés de selecció entre tot el que té al 
seu abast -partint, bàsicament, del Modernisme-, per tal de 
respondre a allò que la burgesia catalana necessita: uns 
intel·lectuals propis amb els quals poder caminar de bracet i 
sense relacions de tensió. 

És per això que Catalunya i el seu grup no només basaran la seva selecció seguint uns 

criteris estètics, sinó també ideològics: «Ab més forses que may, serem defensors del 

                                                           
12 Malgrat la inclusió de Rusiñol entre els col·laboradors de la revista, cal constatar com, a tall general, 
el decadentisme exagerat de l’autor és qüestionat fortament pel caràcter eminentment vitalista de 
revista, en la qual Joan Maragall publicarà la primera part d’El comte Arnau, d’estètica nietzscheana. 
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sentit tradicional del catalanisme, del art cristià, de la fe, la serenitat y el trevall seguit 

y sense defalliment»13.  

  

                                                           
13 Catalunya, 11, núms. 35-36 (novembre-desembre de 1904). Reproduït des d’AULET, 1984. 
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3. El Ruyra del tombant de segle 

3.1. Antecedents 

Joaquim Ruyra, que des de ben jove sovintejava els ambients literaris de Girona i 

Barcelona, comença la seva trajectòria literària escrivint en castellà (com la majoria 

d’autors coetanis seus havien fet). El seu primer desig és, de fet, el d’esdevenir autor 

teatral en llengua castellana, argumentant que el català era un idioma sense futur i que 

oferia poca notorietat de cara a la seva aspiració d’esdevenir un escriptor universal. 

Aviat, però, s’adona dels avantatges que li ofereix escriure en la seva llengua; 

principalment, perquè reconeix el català com una llengua literàriament poc gastada i 

en la qual, per tant, és més fàcil innovar enfront del castellà llibresc, encarcarat i 

arcaïtzant. El català que s’enfrontava a aquest tipus de llengua era el català viu, el català 

parlat, amb tots els seus castellanismes; així doncs, veiem que el que feia Ruyra era 

sospesar dues llengües, des d’aquest punt de vista, radicalment diferents: l’una literària, 

llibresca; l’altra informal, la llengua del carrer, la dels pagesos i mariners de la Selva.  

Aquest canvi en la mentalitat de Ruyra coincideix amb la nova formulació del 

catalanisme que té lloc a les acaballes del segle XIX, i arriba un moment en el qual 

escriure en castellà suposa viure en contradicció amb la realitat que l’envolta. 

Reproduïm les paraules de Lluïsa Julià (1991: 47):  

[...] Tot manifestant-se contrari a l’adopció del català, empra 
aquesta llengua per explicitar-ho i perquè considera que, de 
manera lògica, un escriptor català hauria de tenir en la seva 
llengua el canal d’expressió literària. [...] Ruyra encara és deutor 
de la teoria romàntica que estableix una relació única entre 
pensament i llengua, entre la inspiració i el seu canal 
d’expressió.  

Malgrat que el canvi de llengua no esdevé immediat, eventualment Ruyra abandona 

els seus llargs projectes dramàtics en castellà per a centrar-se en la producció en català. 

Es concentrarà sobretot en l’escriptura de poemes —gènere en el qual cada cop se 

sentirà més segur— i també de prosa curta14. Aquest tomb en la producció literària 

del poeta es produeix als inicis de l’última dècada del segle XIX, és a dir, pels volts de 

                                                           
14 No serà fins més endavant, però de manera molt menor i esporàdica, que escriurà alguna peça 
teatral breu en català, com La bona nova o El Garet de l’enramada. 
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1890. És el 1895 que tenim el primer testimoni de participació de Ruyra en uns jocs 

florals; concretament, als de Barcelona, en els quals resulta guanyador en dues 

ocasions de la Rosa d’argent del Consistori per dues composicions diferents, “Lo 

millor de la terra” i “De mala mena”. La seva participació en certàmens literaris 

d’aquesta índole no s’aturarà, ni de bon tros, aquí, sinó que durant els anys posteriors 

serà un dels noms habituals del panorama jocfloralesc català, primer com a participant, 

després com a membre del consistori. Els dos primers guardons als Jocs Florals de 

Barcelona situaran Ruyra, que llavors compta amb 37 anys, en el mapa literari i 

iniciaran uns anys propicis per a la creació poètica: durant els anys immediatament 

posteriors, Ruyra escriurà la gran majoria de composicions que inclourà anys més tard 

en les seves antologies poètiques. La victòria floralesca, a més a més, li obrirà les 

portes a col·laborar de manera assídua a la premsa escrita, en mitjans com La Veu de 

Catalunya, La Renaixença o, més endavant, Joventut.  

Encara que puguem pensar que els premis i el reconeixement li arriben de manera 

tardana, convé no oblidar que Ruyra no era avesat en l’escriptura poètica (com hem 

dit més amunt, no comença a dedicar-se al gènere fins als volts de 1890). Els Jocs 

Florals de Girona de l’any 1891 l’introduiran al panorama literari català del moment, 

un guardó que repetirà l’any 1894, i l’any següent ja serà guardonat als Jocs Florals de 

Barcelona. Així doncs, entre que l’autor es comença a dedicar de manera més 

específica i exclusiva al gènere poètic fins que arriba el doble guardó als Jocs Florals 

de Barcelona ──recordem, els més importants en el panorama literari de l’època── 

passen només cinc anys. 

 
3.2. El Ruyra poeta: la producció finisecular 

És arran d’aquesta nova popularitat proporcionada per la seva victòria floralesca que 

l’adjectiu “decadent” s’associa per primera vegada a Joaquim Ruyra. Ho fa Josep Soler 

i Miquel (1898) quan descobreix les composicions premiades de Ruyra en el volum 

de Jocs Florals de 1896, però tot just acabar de col·locar el terme sent la imperiosa 

necessitat de justificar-ho: «Hablo de decadente como una manera de señalar: no 

confundamos… y veamos si nos entendemos de los que aquí tenemos alguna afición 

a estas cosas de las letras». Probablement Soler i Miquel vulgui matisar l’ús que fa de 
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la paraula ‘decadent’ a fi d’evitar que totes aquelles connotacions negatives que troben 

en aquells moviments de modernitat ─especialement a nivell ideològic─ siguin 

associades a aquest Ruyra poeta que s’estava llaurant el camí en el panorama literari 

català. Soler continua explicant-se: aplica l’adjectiu ‘decadent’ circumscrivint-lo a 

aquelles «manifestaciones simplicistas y penetrantes, de un momento o aspecto 

fugitivo de las cosas, pero con una tal fuerza aprensiva y retentiva que nos ponen 

estáticos, nos compenetran y dominan». 

En efecte, Ruyra inclou trets d’aquells moviments que havien entrat al panorama 

literari català empesos pels modernistes, però sempre amb un control, una 

meticulositat, i sobretot un rerefons ideològic que li permeten de guardar una distància 

prudencial amb el decadentisme. Perquè per molt que ell introdueixi trets d’aquests 

corrents moderns en la seva poesia i a través de la seva poesia, i malgrat que uns anys 

més tard guardi silenci en la trifulca entre modernistes i noucentistes, una cosa és la 

teoria i l’altra és la pràctica. Ruyra, doncs, escull col·laborar amb les plataformes 

conservadores, siguin els Jocs Florals, siguin aquelles revistes que serveixen d’aixopluc 

als instigadors i defensors del moviment noucentista. No ens ha d’estranyar aquest fet 

si partim de la base que en el terreny de l’escriptura poètica fa exactament el mateix: 

utilitza elements del simbolisme més pur i polèmic sense abandonar l’aura catolicista 

que plana per sobre de tots els seus escrits; llavors, pot justificar aquest ús particular 

dels moviments simbolista i decadentista des del vessant artístic i experimental i 

allunyar-se de qualsevol principi de suport, de vincle o d’aprovació d’aquests 

moviments. En parlarem més a bastament a l’apartat 4.2., dedicat a l’estètica del poeta. 

Malgrat tot, i de manera general, podem observar com l’inici de la seva trajectòria 

literària la formen veritables febrades: èpoques en les quals consagra tots els seus 

esforços i tot el seu temps en un tipus d’escriptura molt concreta. Així doncs, en els 

inicis de la seva carrera trobem que l’obsessió que figura a l’ordre del dia és l'escriptura 

de llargues peces dramàtiques en castellà, que abandona no gaire més tard per a 

experimentar amb la prosa breu, també en castellà. Llavors, tots els seus esforços van 

destinats únicament a l’escriptura poètica, i durant uns anys no escriu pràcticament 

res més que poesia (llevat d’alguna traducció), fins que just a l’inici del segle XX 

experimenta amb la narrativa en català, gènere amb el qual s’acaba sentint còmode i 
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al qual es dedicarà pràcticament amb exclusivitat d’ara endavant. El canvi, però, no es 

produeix de manera immediata, sinó que l’autor començarà alternant els dos gèneres, 

fent un decantament progressiu cap a la prosa. Així, podem veure com Jacobé, el seu 

primer gran triomf com a prosista, s’escriu mentre l’autor segueix versat en la 

producció poètica, cosa que provoca, en darrer terme, que Jacobé compti també amb 

l’estètica simbolista amb la qual Ruyra estava experimentant en el terreny poètic. 

Al capdavall, l’última dècada del segle XIX suposa l’esclat i l’auge del Ruyra poeta, 

que esdevindrà progressivament una de les veus més potents de la poesia catalana del 

moment gràcies a una trajectòria llaurada, en bona part, a través de la seva participació 

en els certàmens literaris i jocs florals arreu del territori català, i de la seva col·laboració 

a mitjans escrits com La Renaixensa o La Veu de Catalunya, essent aquesta última la via 

de publicació de poesies ruyrianes més important i més densa abans de l’aparició de 

les antologies. De manera general, i per anar acabant aquesta introducció a la seva 

poesia, podem veure que en el cas de Ruyra, l’etapa de formació i experimentació 

coincideix (i conflueix) amb la seva creixent presència en els certàmens literaris i la 

premsa de l’època. 

 
3.3. Col·laboració a La Veu de Catalunya 

Joaquim Ruyra inicia la seva trajectòria de publicacions en mitjans escrits a La 

Renaixença, però la relació que s’estableix entre ell i el llavors encara setmanari La Veu 

de Catalunya bé mereix un apartat que l’expliqui amb profunditat. Ruyra hi col·labora 

assíduament durant una mica més d’un any ─des del novembre de 1896 fins al 

setembre de 1897─ publicant poemes i dues traduccions del poeta francès Paul 

Verlaine, qui havia mort aquell mateix any. Tenim constància d’alguna col·laboració 

posterior a aquest període esmentat, però llavors ja no publica poemes, sinó proses 

breus. 

Les aportacions poètiques de l’autor a La Veu de Catalunya es publiquen cada dues 

setmanes, especialment durant l’any 1897, fet que provoca que en les pàgines del 

setmanari trobem el gruix més gran de poemes ruyrians publicats abans de les 

antologies que apareixeran ja entrat el segle XX. Les poesies que publica només 
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encetar la seva col·laboració amb el setmanari l’any 1896 són les que li van valer el 

doble guardó als Jocs Florals de Barcelona l’any anterior, “Lo millor de la terra” i “La 

flor d’aloc”. Encara que impregnades d’un caràcter floralesc i vuitcentista, podem 

veure el que serà l’estadi previ d’uns poemes que aniran cada cop més en la línia dels 

corrents simbolista i decadentista que de mica en mica s’estaven instal·lant en el 

panorama literari del moment. En efecte, Ruyra experimenta amb aquests corrents 

relativament nous en els poemes que publica durant la seva col·laboració a La Veu de 

Catalunya, fet que pot resultar paradoxal si tenim en compte el caràcter conservador i 

pràcticament anti-avantguardista del setmanari.  

Com s’ho feia, doncs, per a sortir impune d’aquesta experimentació que burlava 

l’estret lligam de La Veu amb la institució floralesca? La resposta és: de la mateixa 

manera que podia experimentar amb aquestes estètiques avantguardistes sense 

adscriure’s plenament en el moviment, és a dir, utilitzant elements particulars dels 

moviments simbolista i decadentista però desmarcant-se’n ideològicament. Perquè al 

fons de tot plegat hi havia una aura conservadora planant pel damunt, així com unes 

conviccions cristianes que amb el temps portaran l’autor a justificar no només l’ús de 

l’estètica decadentista, sinó també a dotar d’un nou significat aquells elements més 

polèmics i a fer una cristianització fervent de la seva poètica. A aquests fets també 

se’ls ha d’afegir que la radicalitat de les propostes modernitzadores havia amansit 

considerablement d’una dècada a una altra, fins al punt que van acabar fent-se un lloc 

als certàmens floralescos. Així doncs, també resultava més fàcil que la premsa que els 

donava suport pogués fer un seguit de concessions ─en termes d’introducció de noves 

estètiques, s’entén.  

Els mesos en què Ruyra col·labora a La Veu de Catalunya surten publicades un total 

de 24 composicions, de les quals dues són traduccions al català de poemes de Paul 

Verlaine. Cronològicament, Ruyra bé podria ser un dels precursors del moviment 

decadentista d’arrel verlainiana a Catalunya, perquè si bé d’una banda és cert que el 

moviment simbolista ja s’havia anat fent lloc al panorama literari del moment, no 

trobem que la influència (o més ben dit, imitació) de Verlaine en particular esdevingui 

tan clara, sobretot en el terreny mètric, com en el cas de Ruyra. En resum, podem 
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veure com en els poemes publicats a La Veu, Ruyra experimenta amb el vers imparell 

o amb l’alternació de versos d’art menor i d’art major d’arrel verlainiana. 

3.3.1. Traduccions de Paul Verlaine 

Com havíem ja introduït, Joaquim Ruyra publica dues traduccions de Paul Verlaine al 

setmanari La Veu de Catalunya. Corresponen als poemes “A poor young shepherd” i 

“Green”, titulats respectivament “Tinc por d’un beset” i “Green” en les seves 

traduccions, i ambdós compresos en el poemari verlainià Romances sans paroles (1874). 

Ruyra, però, no és un bolet: el primer testimoni que tenim d’una traducció de Paul 

Verlaine al català és la de Joan Pérez-Jorba al número tretze de la revista «L’Atlàntida» 

(15-VI-1896)15, que va traduir “Ô mon Dieu, vous m’avez blessé d’amour”, recollit al 

poemari Sagesse de Verlaine (1880). Ruyra, doncs, no és factualment el primer a traduir 

Verlaine al català, però sí que és dels primers a fer-ho. El que és insòlit, però, és que 

la traducció de l’autor francès vingui acompanyada de l’aplicació sistemàtica d’aquells 

trets més característics a la poesia pròpia del traductor. En altres paraules, la traducció 

dels poemes de Verlaine es produeix en el mateix moment en què Ruyra està aplicant 

a la seva poesia les novetats formals que li ofereix la poètica verlainiana i, sobretot, 

està aplicant al català les novetats mètriques que se li presenten a través de la poètica 

verlainiana.  

El cert és que l’obra poètica verlainiana no es troba amb un camí planer a l’hora 

d’introduir-se a la península Ibèrica, ni de cara a esdevenir un autor de referència ni, 

de fet, de modernitat. Si primer va passar desapercebut entre els seus contemporanis, 

després va suscitar reticència, indignació i, sovint, incomprensió16. El reconeixement 

comença a arribar ja entrada la dècada de 1890, però és després de la seva mort l’any 

1896 que la figura de Paul Verlaine s’instal·la en el panorama literari hispànic, frec a 

frec amb l’auge de la seva fama en el panorama francès. Així, podem observar com la 

primera tradició que té en compte la producció verlainiana és l’espanyola, força abans 

de la catalana, encara que Rafael Ferreres (1972) palesa que la figura del poeta francès 

                                                           
15 Publicada amb el títol “Oh Déu meu, Vos m’haveu ferit d’amor (del tomo Sagesse d’en Paul 
Verlaine)”. 
16 El crític Leopoldo Alas, «Clarín», es mostrava tossut i fred davant la poesia de Verlaine, fet que va 
manifestar en nombrosos articles i crítiques com els de La Ilustración Española y Americana o Ensayos y 
revistas. 
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és introduïda de manera paral·lela a Madrid i Barcelona pels autors que havien fet 

estades a París. Sigui com sigui, i fins on sabem de moment, Verlaine no és carn de 

traducció en l’àmbit català fins a l’any de la seva mort (1896), però el que sí que és cert 

és que no tenim constància que l’ús dual que fa Ruyra de la poesia verlainiana ─com 

a model per a traduir i com a model i influència estètica per a la pròpia producció─ el 

faci cap dels autors que el van introduir en el panorama hispànic. 

Si ens centrem en les traduccions que fa Ruyra dels dos poemes escollits de Paul 

Verlaine “A poor young shepherd” i “Green”, veurem que l’autor gironí en manté la 

versificació intacta, així com ho fa amb la rima. La proximitat lingüística entre el 

francès i el català permet a Ruyra d’aconseguir, d’altra banda, traduccions gairebé 

literals dels poemes i que els canvis i retocs que hagi de fer siguin mínims. El que sí 

que veiem és que Ruyra no tradueix el títol en el cas del primer poema, “A poor young 

shepherd”, sinó que el titula amb el primer vers del poema un cop traduït, “Tinc por 

d’un beset”. A més, resulta curiós constatar com la traducció que fa Ruyra del mot 

‘baiser’ n’aïlla el component més eròtic: un ‘baiser’, semànticament, no es tracta d’un 

‘beset’ en la mesura que Ruyra l’utilitza. El reproduïm a continuació en la seva versió 

original i la traducció de Ruyra: 

A poor young shepherd 
Paul Verlaine 

J'ai peur d'un baiser 
Comme d'une abeille. 
Je souffre et je veille 
Sans me reposer : 
J'ai peur d'un baiser ! 

 
Pourtant j'aime Kate 
Et ses yeux jolis. 
Elle est délicate, 
Aux longs traits pâlis. 
Oh ! que j'aime Kate ! 

 
C'est Saint-Valentin ! 
Je dois et je n'ose 
Lui dire au matin... 

Tinch por d’un beset17 
 
Jo temo un beset 
talment qu’á una abella, 
no cloch la parpella 
y estich tot inquiet. 
Tinch por d’un beset. 
 
No obstant amo á Guida 
y els seus ulls gentils. 
Sa forma es garrida, 
ses mans senyorils… 
Quant amo á la Guida! 
 
Ja es sant Valentí. 
Dech… y’l cor no gosa… 
dirli aquest matí 
la… terrible cosa. 

                                                           
17 “Tinch por d’un beset. (Poesía de Paul Verlaine.)” La Veu de Catalunya, any 7, núm. 05 (31-I-1897) 
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La terrible chose 
Que Saint-Valentin ! 

 
Elle m'est promise, 
Fort heureusement ! 
Mais quelle entreprise 
Que d'être un amant 
Près d'une promise ! 

 
J'ai peur d'un baiser 
Comme d'une abeille. 
Je souffre et je veille 
Sans me reposer : 
J'ai peur d'un baiser ! 

Quin sant Valentí. 
 
Ella m’es promesa 
feliçment… y tant!... 
peró ¡quina empresa 
la d’está un amant 
devant sa promesa! 
 
Jo temo un beset 
talment qu’á una abella, 
no cloch la parpella 
y estich tot inquiet. 
Tinch por d’un beset. 

 
Com podem veure, Ruyra en manté els versos refrany que utilitza Verlaine per a 

aportar una sensació rondallística i de lleugeresa al poema, això últim fomentat per la 

construcció de la composició a través d’hexasíl·labs. En l’espectre contrari hi trobem 

“Green”, format per alexandrins amb estructura 6+6: 

Green 
Paul Verlaine 

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches  
Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous.  
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches  
Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. 
 
J'arrive tout couvert encore de rosée  
Que le vent du matin vient glacer à mon front.  
Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée  
Rêve des chers instants qui la délasseront. 
 
Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête  
Toute sonore encore de vos derniers baisers;  
Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête,  
Et que je dorme un peu puisque vous reposez. 
 

Green18 

Vetaquí fruyta y flors, també fulles y branques, 
vetaquí aprés mon cor, qui bat per tu tan sols. 
No me’l malmetis pas ab tes manetes blanques 

                                                           
18 “Green (Poesía de Paul Verlaine)”. La Veu de Catalunya, any 7, núm. 08 (21-II-1897). 
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y sia á tos ulls bells l’humil present ben dols. 
 

Arribo tot cubert encara de rosada, 
que m’han gelada al front els ayres matinals. 
Permet que ma fadiga, aquí á tos peus calmada, 
gosi un somni d’amor, qui guarirá sos mals. 

 
Damunt ton jove sí dexa rodar ma testa 
encara sorollosa dels teus derrers petons, 
dexa que allí’s sereni de tan grata tempesta, 
mentres tu t’endormiscas, déxamhi fe’ls meus sons.  

 
En aquest cas podem veure com Ruyra es desprèn de l’aire de traducció gairebé literal 

que impera en el cas de “Tinc por d’un beset”; a “Green”, l’autor es pren més llibertats 

a l’hora de canviar alguns conceptes sempre que les imatges transmeses siguin fidels i 

que els mots siguin els encertats per a mantenir la sonoritat del poema. 

 
3.4. El segle XX: prosa, teatre i poesia escatològica 

L’any 1902, Jacobé obté la Copa del Consistori als Jocs Florals de Barcelona d’enguany 

i introdueix l’autor en la prosa modernista. Certament, Ruyra situa les seves primeres 

proses en el marc estètic d’uns corrents simbolista i decadentista manllevats de la seva 

producció poètica. Amb tot, dos anys més tard iniciarà la relació amb Josep Carner i 

Miquel Costa i Llobera, que li presentaran altres personatges com Jaume Bofill i 

Mates, Rafael Masó o Emili Vallès. Els anys posteriors es versarà, en el camp poètic, 

en la creació de sonets, que seran fonamentalment de temàtica religiosa19, amb 

eventuals retorns a la prosa. 

Ruyra, en aquella primera dècada del segle XX, es veu sotmès a constants 

complicacions de caràcter mèdic i haurà d’abandonar l’escriptura algunes temporades 

per a focalitzar-se en la seva recuperació, cosa que no agradarà al poeta. Així, la seva 

producció literària es veurà notòriament repercutida per aquestes complicacions de 

salut tant per la freqüència de publicació com pel que fa a la seva qualitat. En el seu 

                                                           
19 Sobre la producció sonetística de Ruyra en parlarem a bastament a l’apartat 4.1. i, de manera general, 
en tot l’apartat 4 d’aquest treball. 
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intent de reprendre l’activitat literària publica El País del Pler (1906), que rep molt males 

crítiques. Diu Lluïsa JULIÀ (1991): 

Si, per una banda, l’intent d’esdevenir novel·lista després del 
domini de la narrativa breu és un dels procediments més 
comuns entre els escriptors del moment, per una altra banda, 
resulta paradoxal que l’intent es concreti en una obra d’una 
sensibilitat considerada absolutament caduca i anacrònica. 

Efectivament: l’abandonament de la línia simbolista es tradueix, en el camp de la 

poesia, al conreu de sonets de fe, cançons populars o poesia de circumstàncies; i en el 

camp de la prosa, a l’adopció del costumisme en narracions ambientades en el món 

de pagès.  

Malgrat que l’any 1910 intenta reprendre l’activitat literària, encara es veu obligat a 

rebutjar propostes de participació en actes o de composició d’obres per motius de 

salut física i mental. Ruyra es troba en un punt de la seva carrera literària en què 

s’esperen grans obres seves, obres que no pot oferir bé perquè la salut no li ho permet, 

bé perquè el retrocés estètic no li permet produir obres a l’alçada de les tendències del 

moment.  Llavors, la seva figura va tombant de la d’escriptor actiu a la de mestre de 

les noves generacions que comencen a emergir, sempre remetent a allò que havia 

arribat a ser. 

És també en aquesta primera dècada del segle XX que reprèn l’escriptura dramàtica, 

aquest cop no amb l’ambició d’esdevenir escriptor universal sinó la de crear obres de 

teatre locals, com Amor a prova de bomba (1902). Si ja el fet de voler-se centrar en el 

conreu de teatre local topa amb aquell primer desig d’esdevenir autor de drames 

castells, encara resulta més paradoxal constatar com Amor a prova de bomba es tracta 

d’una comèdia, un gènere que Ruyra mai havia conreat. A més a més, aquell mateix 

estiu crea amb els cosins Roquet-Jalmar i alguns amics comuns l’anomenada ‘Societat 

del Fitxo’, un grup que es dedicava primàriament a la poesia escatològica. La Societat 

tenia els seus propis Jocs Florals i era un punt de trobada de composicions que no 

buscaven sinó parodiar la poesia més culta i elevada i els convencionalismes i 

institucions que es lligaven a aquesta. Pot sobtar el conreu d’aquest tipus de poesia 

per part d’un autor com Ruyra, que traspua  esteticisme i moral cristiana, però la 

‘Societat del Fitxo’, en darrer terme, no feia res més que continuar una pràctica que 
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Francesc Vicent Garcia havia començat i que s’havia instaurat ja de feia anys en la 

tradició ‘extraoficial’. Les composicions escatològiques creades per la Societat, a 

banda de ser dutes amb secretisme, restaven sempre sense signar, a més d’utilitzar 

noms satírics en clau20 en les reunions que es duien a terme a la casa pairal dels 

Roquet-Jalmar (vg. JULIÀ, 1996: 58-59). 

Malgrat tot, eventualment reprèn la producció poètica per a crear poemes tant de 

caràcter culte com popular per a ser musicats. Als anys posteriors, Ruyra recuperarà 

les narracions en català que havia començat a escriure a finals de la dècada de 1880 i 

principis de 1890, i les recuperarà amb l’afany d’utilitzar-les com a base de les proses 

que crearà a les dècades de 1920 i 1930, com és el cas de la narració Sota la pedra, que 

servirà per a redactar una primera versió de Sociòlegs d’ultratomba. En definitiva, el segle 

XX representarà per a Ruyra l’anada i la tornada dels gèneres que havia conreat durant 

el seu auge com a escriptor. 

 
3.5. Reculls de poemes 

L’any 1919 es publica el seu primer recull de poesies originals, Fulles ventisses (Palamós: 

Llorenç Castelló). L’antologia, malgrat que suposi una bona mostra dels poemes que 

havia anat creant fins a la data, era una antologia desordenada: presenta mancances 

de desenvolupament i d’estructura interna que bé manifestarien l’interès real de l’autor 

en publicar una antologia, com mostra també l’escàs pròleg que li dedica. En aquest 

diu, precisament, que els poemes recollits «fan com les fulles ventisses: n’hi ha de tots 

colors». El cert és que sabem que Ruyra va publicar aquesta primera antologia 

pressionat pel seu cercle d'amistats; i potser rau en aquest fet la manca de cohesió 

interna del poemari.  

Més endavant, Ruyra depuraria aquesta primera antologia d’aquells elements que ell 

considerava prescindibles ─decisió que suposa l’exclusió de les cançons de bressol 

que formaven Non-non (1917) i la poesia apologètica. Així, l’any 1931 publica la segona 

antologia de la seva obra poètica, La cobla. És en aquest poemari on trobem una bona 

mostra dels estralls que causa l’experimentació amb els moviments simbolista i 

                                                           
20 Sabem que Ruyra utilitzava el pseudònim de Tío Kakín i s’autoanomenava “poeta de comunes”. 
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decadentista, i és que és en aquest recull on podem trobar una bona part dels poemes 

publicats a les pàgines de La Veu de Catalunya.  

Amb tot, veiem que Ruyra pren la decisió de recollir una mostra de la seva obra 

poètica de manera força tardana. I emfasitzem en el concepte ‘mostra’ perquè la tria 

que fa Ruyra de les seves composicions és prou excloent per a impedir que el lector 

es pugui fer una visió general del que és la seva obra poètica, no només per tot allò 

que exclou de la primera antologia, sinó per tota aquella part de la seva producció que, 

directament, ignora, com el llarg poema narratiu El País del Pler21. A això se li suma el 

fet que barreja poemes de diferents estadis de la seva producció; així, no es destrien 

─per part de l’autor, s’entén─ els poemes “prova”, és a dir, els poemes que eren fruit 

de l’experimentació, d’aquells que brollaven de la pura necessitat d’expressió. Per tant 

la selecció que fa Ruyra dels seus poemes, per bé que vol ser rigorosa, fa que molta 

part de la seva producció poètica quedi a l’entrellum. 

  

                                                           
21 Malgrat no ser inclòs ni a Fulles ventisses (1919) ni a La cobla (1931), hem de constatar que Ruyra va 
publicar El País del Pler sol com a poema narratiu l’any 1906 (Barcelona: Il·lustració Catalana). 
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4. El simbolisme i el decadentisme en la seva obra poètica 

4.1. La poesia i la prosa: etapes 

Com apuntàvem anteriorment, la producció literària sencera de Joaquim Ruyra es 

caracteritza per tenir etapes fàcilment observables d’”obsessió” envers algun gènere 

concret o alguna estètica en especial. En altres paraules, podem veure com el 

desenvolupament de la seva carrera literària és paral·lel a l’experimentació amb els 

gèneres, les llengües i els moviments artístics. Si en un principi Ruyra creu que l’únic 

mitjà per a atènyer el seu objectiu d’esdevenir un autor universal és utilitzar el castellà 

com a llengua literària, ens trobarem amb una producció literària monopolitzada 

pràcticament per textos en llengua castellana. Quan abandona aquesta percepció, 

resulta raríssima l’ocasió en què trobem un text dRuyra en la llengua esmentada.  

Aquesta manera de produir ──que hem anomenat metafòricament ‘febrades’ i que 

no circumscriuríem purament a Ruyra── resulta interessant, sobretot, en el terreny 

de l’experimentació amb els gèneres literaris. Ruyra, com hem vist al principi d’aquest 

treball, inicia la seva aventura literària amb la creació dramàtica en castellà. Mentre 

escriu aquestes obres (entre les quals hi ha Don Rodrigo o La destrucción de Sagunto), no 

es dedica pràcticament a escriure res més enllà del gènere teatral. A la dècada dels 

vuitanta, però, l’autor comença a experimentar amb el món de la prosa breu i, de 

manera molt especial, amb les llegendes èpiques que l’autor situa en la Castella 

medieval. 

És a l’última dècada del segle XIX, coincidint força amb la seva decisió d’adoptar el 

català com a llengua literària, que Ruyra comença a sentir-se segur amb el gènere 

poètic. Un cop afermada aquesta decisió, s’aboca completament a la creació i 

publicació d’aquest gènere, amb la composició d’algun text en prosa de manera 

esporàdica. Ruyra, però, centra tots els seus esforços a l’escriptura poètica. La seva 

victòria als Jocs Florals de Barcelona l’any 1895 no farà sinó atiar aquest foc: els anys 

immediatament següents resulten ser els més prolífics per a l’autor de cara tant a la 

publicació dels seus poemes en la premsa com a la seva notorietat creixent fruit de les 

successives victòries als certàmens jocfloralescos d’arreu del territori català. Es pot 

observar (vg. Annex 1) com la publicació de poemes s’inicia arran de la victòria 
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floralesca, però l’accelera de manera flagrant la seva col·laboració a La Veu de 

Catalunya i, de manera molt especial, l’any 1897. Ruyra, doncs, ha llaurat l’escenari 

perfecte per a dedicar la seva producció a la poesia i consagrar-se com un dels poetes 

referents del nou segle. A través de les seves composicions, tenyides de musicalitat, 

lirisme i amb estructures i rimes que sovint recorden a les de les cançons populars, 

esdevé un dels escriptors de referència per a uns poetes que tot just incideixen en el 

panorama de l’època: Josep Carner, Xavier Benguerel, Marià Manent... Diu Josep 

Maria CAPDEVILA (1965): 

Joaquim Ruyra, que havia anat seguint el seu treball solitari, fora 
d’aquestes lluites, es trobà de sobte que era tingut per un mestre 
dins la nova escola literària. I tal vegada en el vers de Ruyra hi 
ha un precedent del vers de Josep Carner. 

De fet, quan l’any 1928 pronuncia la conferència Art i moral, Ruyra parla de la 

importància del mestratge que un escriptor, així com un intel·lectual, ha d’oferir als 

autors novells. Efectivament, el seu reconeixement creixerà proporcionalment a la 

seva producció literària i, d’altra banda, a la seva experimentació en el camp estètic. 

D’altra banda, però, no ens podem estar de considerar que Ruyra pugui ser hereu de 

la pràctica encara present a mitjans s. XIX de reservar la llengua catalana a la poesia i 

a deixar el castellà per a la resta de gèneres. Si ens hi fixem, el canvi de llengua en la 

producció ruyriana, com comentarem més detalladament a continuació, es produeix 

paral·lelament a l’avesament en l’escriptura de poemes, i no serà fins que compti amb 

un repertori considerable de composicions i una trajectòria com a poeta que no farà 

el canvi definitiu i gairebé absolut a l’escriptura en prosa. Ruyra encara és deutor de la 

mentalitat romàntica de l’ús de la llengua materna com a via d’expressió d’allò més 

personal, i és cert que escriure poesia en català li oferia unes opcions de notorietat 

més altes que no pas els drames castellans, però les composicions en català arriben al 

mateix moment en el qual decideix avesar-se en l’escriptura poètica. De la mateixa 

manera que Ruyra encara fa al·lusió a pràctiques i idees romàntiques com la de la 

llengua materna, no podem deixar de pensar que fos deutor d’unes associacions entre 

llengua i gènere formulades amb força anterioritat i superades a les dècades 

immediatament anteriors. 
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És en aquest apogeu de la seva producció poètica que Ruyra es comença a decantar 

cap a l’escriptura narrativa i en la qual s’acabarà abocant de manera gairebé completa. 

Observem com a partir de 1898 la publicació de poemes de l’autor va disminuint fins 

a convertir-se en col·laboracions molt esporàdiques o l’apremiament en algun 

certamen literari, i quan el ritme de publicació dels seus poemes s’alenteix de manera 

flagrant, és quan emergeix amb la narració Jacobé (1901), que li proporciona la Copa 

del Consistori dels Jocs Florals de Barcelona de 1902. El decantament de Ruyra cap a 

l’escriptura en prosa pot tenir relació amb l’esclat i l’auge de la novel·la modernista, 

que succeeix de manera coetània. Així doncs, amb els termes que utilitzàvem fins ara, 

la febrada de Ruyra per la narrativa probablement hauria estat atiada per les obres 

modernistes que estaven sortint a la llum; sense anar més lluny, Jacobé comparteix any 

amb Els sots feréstecs de Raimon Casellas i és coetani als Drames rurals de Víctor Català. 

En qualsevol cas, el guardó floralesc obtingut per Jacobé significa el reconeixement 

definitiu dRuyra en la prosa modernista. Malgrat això, a partir de 1904 tenim 

constància d’una amistat incipient amb Josep Carner i Miquel Costa i Llobera, que li 

presentaran els joves intel·lectuals que iniciaran el Noucentisme: Rafael Masó, Jaume 

Bofill i Mates, Joan Llongueras, Emili Vallès… Així doncs, Ruyra es mou amb 

equilibri entre els dos ambients perquè ell mateix no es voldrà adscriure a cap ambient.  

Mentre Ruyra es va decantant cap al conreu de l’obra en prosa, observem que la 

producció poètica ─cada cop més minsa─ fa el seu decantament particular cap a la 

creació de sonets. Aquests sonets, a més, aniran acompanyats d’un caràcter 

marcadament catolicista que empremtarà l’obra de l’autor des de la primera dècada 

del segle XX. Tampoc podem evitar pensar que l’auge de producció sonetística fos 

motivada pel mateix Carner en els inicis de la seva coneixença. No és desgavellat de 

pensar-ho, sobretot si tenim en compte l’apropiació que en fa l’anomenat “príncep 

dels poetes” d’aquests sonets catolicistes i devots cap a la poesia noucentista i que el 

mateix Carner li va encarregar una novel·la que havia de servir de model de la novel·la 

noucentista: La gent del Mas Aulet, que suposa una ruptura clara amb la línia simbolista. 

Cal remarcar, però, com l’autor comença a escriure sonets a partir de 1905, és a dir, 

arran de la polèmica entorn del sonet. 
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Altrament, aquest creixent acostament cap als instigadors del moviment noucentista 

propiciarà l’inici d’escriptura d’unes obres narratives que, en la seva majoria, restaran 

inacabades. Podem observar com de l’any 1905 en endavant hi ha una davallada de 

producció molt marcada, i és quan l’autor es versa en l’escriptura en prosa. Si ja la 

producció poètica començarà a escassejar tot just entrar el nou segle, l’obra prosaica, 

com hem dit, estarà formada, d’una banda, per un gruix de projectes immaterialitzats, 

i per l’altra, de publicacions que resultaran ser un fracàs. Resulta fins i tot paradoxal 

veure com l’última dècada del segle XIX resulta ser la més prolífica dRuyra, 

caracteritzada per una escriptura poètica reiterada i assídua en la qual Ruyra 

experimenta constantment amb l’estètica, fonamentalment d’arrel simbolista, fins a 

«plasmar una estètica plenament modernista» (JULIÀ, 1989); i com la segueix una 

entrada del segle XX consagrada a l’escriptura de proses tenyides d’aquella aura 

present en el quadres costumistes, un gènere ja superat. Més endavant, Ruyra tornarà 

a aquestes obres fallides per fer-les servir com a base per a obres noves, però la 

literatura que es dibuixava en les primeres dècades del segle XX ja s’havia desmarcat 

d’aquelles premisses decimonòniques, i Ruyra, doncs, no podia progressar si 

constantment partia d’uns fonaments obsolets. Així doncs, podem concloure que 

aquesta mirada al passat provoca, en darrera instància, un retrocés evident en la seva 

carrera literària.  

A tall general, podem concloure que els anys en què Ruyra produeix, si no la totalitat, 

bona part de la poesia d’arrel decadentista són els del període que abasta entre 1895 i 

1905, any amunt, any avall. Si tenim en compte la publicació de la seva poesia en la 

premsa ─especialment en les dues primeres dècades del segle XX─, l’inventari de 

poemes publicats pot no concordar, d’entrada, ni amb la periodització proposada, ni 

amb la idea plantejada en aquest treball del fet que la seva producció poètica s’afebleix 

com més entrem en el segle XX per deixar pas a una producció literària pràcticament 

monopolitzada per l’obra en prosa. Malgrat tot, les similituds en l’àmbit formal entre 

molts dels poemes publicats a la segona dècada del segle XX amb els poemes 

finiseculars són prou remarcables per a concloure que, a despit d’haver estat publicats 

amb tants anys de diferència, van ser escrits en un mateix període i que el modus 
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operandi de Ruyra va ser, probablement, el d’anar publicant periòdicament i posterior 

els poemes creats durant aquest període anterior. 

 
4.2. L’estètica de Ruyra 

Sovint es diu que definir és limitar, i en el cas de Joaquim Ruyra és ben cert. Si hi ha 

un adjectiu que podem adjudicar al poeta és, sens dubte, el d’inclassificable, sobretot 

si l’apliquem a la seva estètica. Ruyra, certament, es nodreix de diferents corrents 

estètics i se’n serveix d’algunes de les seves característiques per a confegir les obres, 

escollint amb precisió de cirurgià què vol incloure i què no. D’aquesta manera, agafa 

prou trets d’un moviment específic perquè puguin ser identificables, però mai no els 

pren en la seva totalitat. El motiu és senzill: l’afany de l’autor és restar al marge de 

qualsevol escola estètica. Ruyra amaga de manera habitual les seves influències, i quan 

en cita algunes, no observem similituds flagrants amb els autors que esmenta. És 

l’exemple dels autors clàssics, Homer en especial, que menciona com a referents en la 

seva joventut però dels quals no en trobem traces o, si més no, no podem identificar 

com a fonts evidents en la seva obra. Lluïsa JULIÀ (1991) apunta que aquest èmfasi de 

Ruyra en testimoniar els clàssics pot tractar-se d’un pretext per a allunyar-se del 

moviment romàntic, estretament relacionat amb el Noucentisme. Ruyra, doncs, 

defuig les etiquetes perquè no només no vol ser ancorat a un moviment estètic 

concret, sinó que el seu anhel era el de presentar-se com un autor singular, 

extraordinari, fora de qualsevol escola i, com diu JULIÀ (1991), “com un astre únic”. 

Si fem un cop d’ull a la producció èpica en llengua castellana de Ruyra, ens trobem 

amb referències directes a un naturalisme que hauria conegut per mitjà de Narcís 

Oller. La coneixença del naturalisme, però, també la podem lligar a la seva amistat 

amb Ramon Turró i Darder (1854-1926), ja que durant la seva època de joventut van 

interessar-se per les teories positivistes d’Herbert Spencer i que el triomf d’aquest 

positivisme en l’àmbit científic propiciaria l’auge i l’esclat del naturalisme artístic. 

Malgrat això, Ruyra ─com fa amb tots els corrents estètics─ fa un ús particular del 

realisme-naturalisme:  

El corrent realista-naturalista no el porta a la còpia del natural, 
sinó a la recerca de la versemblança narrativa a través del 
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narrador. Un narrador que parteix del present històric de 
l’escriptor per inscriure’s en l’imaginari per la via de 
l’al·lucinació, el somni i l’autosuggestió. (JULIÀ, 1991: 33) 

Ruyra, llavors, conrea el gust pel personatge-narrador, el qual dotarà d’una fortíssima 

càrrega psicològica que manifestarà al lector, alguns cops provocada per bogeria, 

d’altres pels mateixos esdeveniments. Ben sovint, aquesta càrrega psicològica serà un 

conflicte intern en el mateix personatge. Val a dir, però, que en les narracions d’aquesta 

època també hi podem trobar una característica que seguirà aplicant a la seva 

producció poètica d’arrel simbolista i que provindria del Romanticisme: la recerca del 

cop d’efecte final. De manera prou general, les narracions i poemes que fa l’autor fins 

a la primera dècada del segle XX estan fornides d’intenció commovedora i colpidora; 

les situacions de crisi, els conflictes interns, la bogeria d’un personatge són dards 

enverinats amb els quals Ruyra vol encertar de ple en el lector, a qui vol que arribi 

aquest patiment amb la finalitat de provocar-li un cop d’emoció. Encara més, aquest 

cop d’efecte l’aplicarà fins i tot a algunes narracions ja en llengua catalana, que 

reprendrà a les acaballes del segle XIX, però que no mantindrà en aquelles 

composicions escrites un cop entrat el segle XX. En el vessant poètic, podem sumar 

a aquests cops d’efecte la incorporació de la poètica de la «sensació» d’arrel 

decadentista (vg. CASTELLANOS, 1987). 

En certa manera, podem notar com cada estadi anterior de la producció literària de 

Ruyra suposa el banc de proves per a l’estadi posterior. Així, per exemple, trobem com 

en forces dels seus poemes finiseculars hi és molt present el component narratiu per 

sobre del lirisme, però alhora trobem composicions que són un exemple de vers curt 

verlainià i en els quals la qualitat lírica és remarcable, sobretot pel que fa a la musicalitat. 

L’exemple es fa evident si comparem aquests dos poemes, publicats amb un mes escàs 

de diferència: 

Timidesa22 

En un rústic banc 
l’he vista adormida, 
sota un arbre blanc, 

Desesper23 

Pel pis rost  
d’un torrent,  
a sol post, 

                                                           
22 La Veu de Catalunya, any 7, núm. 29 (18-VII-1897) (vg. annex 1). 
23 La Veu de Catalunya, any 7, núm. 32 (8-VIII-1897) (vg. annex 1). 
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quieta i esllanguida, 
quieta i esllanguida 
en un rústic banc. 
Al cor de seguida 
m’ha bullit la sang. 

Que és suau son respir! 
Que hermosa la miro! 
No em puc contenir 
i un petó li tiro, 
un petó li tiro 
suau com son respir, 
i espantat em giro 
i arranco a fugir. 

Qui sap si el petó 
l’haurà despertada 
i haurà vist que jo 
dormint l’he sotxada, 
dormint l’he sotxada 
tirant-li un petó 
i he fugit per la prada 
vermell d'emoció. 

Presentar no em puc 
ara a sa presència 
i sóc malastruc 
i ploro sa absència, 
més rompre l’absència 
no goso... no puc, 
perquè ma imprudència 
m’ha tornat poruc. 

vaig, gement 
i plorant, 
davallant. 

M’ha traït 
la mia amor 
i en la nit 
del meu cor 
xiscla fer 
desesper. 

No sé ón vaig... 
se m’endú, 
com un raig 
de vent cru, 
aspre horror 
del dolor. 

Vora'l tronc 
d'un pi bord, 
que amb un tronc 
llarg i son 
aire bat, 
m’he parat, 

i allí mut 
test, fred, groc, 
assegut 
en un roc 
l'alba ha vist 
mon cos trist. 

 
En aquests dos poemes que ens han servit d’exemple podem veure com la influència 

verlainiana i la decadentista hi són molt paleses: d’una banda, trobem un poema sorgit 

d’un instant ja passat, un moment fugisser que deixa empremta en el poeta i que ens 

podria recordar a algunes composicions baudelairianes, com per exemple al sonet 

titulat “À une passante”. 

D’altra banda, podem veure el joc amb el vers curt i el ritme i musicalitat que s’estableix 

en el poema “Desesper” arran de la tria d’adjectius que, a part d’evocar sensacions 

com la soledat, la fredor i la cruesa, són paraules monosíl·labes, cosa que aporta un 

ritme fluït i una cadència ràpida al poema. A “Timidesa”, en canvi, el to és més aviat 
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el d’una narració. El component de la sensació, però, és vertebral en les dues 

composicions i, de manera més general, en tota la poesia ruyriana d’arrel simbolista.  

Resulta prou curiós constatar el fet que el conreu del sonet l’acosta inevitablement al 

grup de Carner. El sonet és, d’altra banda, el format amb el qual l’autor experimenta 

nous metres, rimes i ritmes de tradició simbolista, setcentista o fins i tot parnassianista. 

Aquesta producció sonetística, però, també oferirà sovint (i de manera molt clara com 

més ens acostem a 1910) un reflex de la mateixa moral de l’escriptor, i molts dels 

sonets seran, directament, de caràcter religiós, i és aquesta mateixa vessant de la 

producció sonetística que Josep Carner portarà al terreny del Noucentisme. A despit 

de tot, dues coses són segures: primer de tot, que Joaquim Ruyra no es va adscriure a 

cap moviment, i segon, que Ruyra suposa una veritable confluència entre uns i altres, 

entre modernistes i noucentistes. 

L’estètica de la poesia de Ruyra de l’última dècada del segle XIX segueix, d’altra banda, 

l’evolució que fa la poesia catalana: si aquesta, a les darreries del segle, abandona el 

caràcter emblemàtic que la Renaixença havia promulgat i que s’havia fet efectiu per 

mitjà dels Jocs Florals, Ruyra fa el mateix durant la dècada de 1890. Mentre que els 

primers poemes premiats de l’autor encara traspuen l’estètica i temàtica floralesca, les 

composicions que l’autor publica durant la seva col·laboració a La Veu de Catalunya 

entre 1896 i 1897 s’allunyen cada cop més del caràcter floralesc que impera en les seves 

composicions de principis de la dècada. D’aquesta manera, Ruyra anirà integrant 

progressivament elements dels moviments simbolista i decadentista d’arrel francesa, i 

és sota aquests termes que concreta el seu pensament poètic (CASTELLANOS, 1987). 

Aquests elements, com hem vist en l’apartat 2.2., s’havien fet un lloc a la creació 

literària catalana finisecular gràcies a autors com Adrià Gual, gran continuador de 

l’estètica simbolista a Catalunya, Guillem A. Tell i Lafont, i que continuaran de manera 

consolidada amb els modernistes; però la presència anòdica d’aquests autors, 

portadors dels nous corrents, entre els guardonats als certàmens de Jocs Florals també 

va contribuir-hi de manera prou important. 

Com dèiem, el que fa Ruyra mentre escriu la seva poesia d’arrel simbolista-

decadentista no és tant el compromís a l’arrelament del moviment en sí, sinó que el 
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que fa és experimentar, jugar amb la mètrica, amb la versificació, amb els símbols i el 

significat del qual els pot dotar. En altres paraules: de la mateixa manera que en altres 

moviments, com el Noucentisme mateix, hi ha fins i tot una certa militància per part 

dels escriptors envers l’estètica i el moviment que defensen, Ruyra se serveix de la 

modernitat per a l’ús personal, per a la experimentació pròpia, i no per a adscriure’s 

enlloc. És per mitjà de l’experimentació amb totes aquelles estètiques que desperten 

el seu interès (i són gustos versàtils: d’arrel classicitzant, naturalistes, naturistes, 

parnassianistes…) que Ruyra busca trobar la seva pròpia veu poètica. Emperò, aquests 

moviments tenen un obstacle al qual han de fer front: els propis escrúpols de l’autor 

i, de manera més gran, el seu catolicisme fervent. Joan Lluís Marfany va comentar a 

propòsit d’això mateix: 

Això [l’experimentació amb el simbolisme i el decadentisme] 
s’ho podia permetre perquè les implicacions ideològiques 
corrosives del decadentisme verlainià i de la impassibilitat 
parnassiana el deixaven fred. Protegir per la dura cuirassa del 
seu catolicisme inamovible, els perills diabòlics del simbolisme 
i de l’escepticisme i el messianisme del Parnàs no podien 
afectar-lo. Per a ell es tractava simplement d’exemples literaris 
i se’ls mirava amb ulls netament tècnics. (MARFANY, 1975: 85) 

Cronològicament, situem la fixació de l’estil de l’autor, i sobretot, del seu pensament 

poètic, durant la seva col·laboració a La Veu de Catalunya. És en els poemes publicats 

a la revista entre 1896 i 1897 que trobem els primers intents de l’adaptació pròpia de 

la poètica de la “sensació”, delimitada per l’ortodòxia catòlica personal. Ruyra, que no 

fa cap pas ni pren decisions sense fonamentar el perquè de tot plegat, amb prou feines 

fa escrits teòrics durant aquesta mateixa època, però sí que en fa els anys posteriors, i 

és gràcies a aquests escrits preceptius que queda palès i delimitat el seu pensament 

poètic de l’època i les línies en es quals es movia. 

Ruyra, com dèiem, no volia encasellar-se en un moviment concret. Si en teoria és 

decadentista, a la pràctica aquest decadentisme es barreja amb naturisme i, 

ideològicament, amb catolicisme. Perquè Ruyra no és ideològicament decadentista, 

sinó que ho és per la seva sensibilitat, pel seu estil i, en definitiva, per la seva escriptura. 

El que resulta més interessant de l’estètica dels poemes ruyrians en l’apogeu simbolista 

de l’autor és, precisament, l’habilitat d’aquest de saber utilitzar aquells elements i 
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aquelles imatges més característics del moviment simbolista-decadentista i dotar-los 

d’una nova interpretació; i malgrat no ser adepte a cap moviment, és innegable la seva 

contribució a la modernitat literària que estava tenint lloc a la Catalunya finisecular. 

Però mentre que l’última dècada del segle XIX representa per a l’escriptor la recerca 

d’una veu pròpia i el tempteig amb tot allò que suposa una novetat (en l’àmbit formal 

i estètic, és clar) fins a trobar la seva pròpia poètica, el segle XX suposa la instal·lació 

de Ruyra en un repertori minso de temes, l’ancorament en la literatura costumista i 

l’ambició que destil·la la seva obra és notòriament més petita ─sinó inexistent─ d’una 

dècada a l’altra.  

Cal dir també que quan es troba en l’apogeu de la seva producció poètica i inicia la 

seva progressiva escriptura i publicació de textos prosaics, Ruyra adapta aquesta 

estètica que havia conreat a base d’experimentació amb el simbolisme-decadentisme 

a l’obra en prosa. Així doncs, podem trobar textos de l’autor publicats tant a la premsa 

com als volums recopilatoris dels certàmens de Jocs Florals, que reuneixen aquesta 

estètica que impregnava l’obra poètica. Ruyra, llavors, troba la seva pròpia veu en 

l’adaptació dels corrents simbolista i decadentista a la seva pròpia manera de fer poesia 

i d’entendre el que ha de ser la poesia, així com en la simbiosi dels gèneres poètic i 

prosaic. 

I què en queda de la poesia de Ruyra a partir de 1910? Durant els anys posteriors a 

1910 comença a adaptar i a crear composicions cultes i populars per a ser musicades. 

Per contra, l’any 1917 Ruyra s’allunya de la poesia popularitzant i experimenta amb la 

poesia lírica en prosa, en la qual, segons ell, només havia reeixit la Bíblia. Aquesta 

pràctica poètica allunya la seva posició teòrica de l’intel·lectualisme que comença a 

imperar en la poesia. Ja el 1911 alabava la poesia de Maria-Antònia Salvà perquè, com 

la de Mistral, Verdaguer, Costa o Alcover, era clara i refinada, i parlava a l’esperit. 

Detestava, en canvi, la de tots aquells que «cerquen deliqüescències i imatges 

abstractes i pensaments boirosos...». Per a Ruyra, l’autor ha de fugir de les imatges 

brillants, de l’estil amanerat o massa alambinat que pot arribar a ser un destorb per 

entendre el poema. 
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4.3. Estilística 

4.3.1. Temàtica i recursos 

L’element naturístic en l’obra ruyriana és d’una importància notòria, i és que l’autor 

se serveix del paisatge per a representar l’estat d’ànim. En alguns casos, aquesta relació 

la trobem representada de manera explícita, com és el cas del poema inèdit “Fins al 

cel”24: 

Ai! aquest paisatge místic 
és de ma ànima la imatge 
ella també és un paisatge 
despullat per la tardor. 

Certament, Ruyra dota el paisatge d’una naturalesa viva, que s’expressa amb 

protagonisme propi i que alhora manifesta els moments de canvi, de caos i d’harmonia 

que tenen lloc en les seves composicions. El seu naturisme complementa el 

decadentisme, i malgrat que aquesta barreja sembli carregada de tensions, sempre 

aconsegueix expressar-se assossegadament. D’altra banda, la natura és sempre o quasi 

sempre el pretext per a manifestar les mateixes actituds humanes, i sovint ─com es 

palesa en el poema anterior─ la manifestació del paisatge representarà l’estat del jo 

poètic o, en el cas de l’obra prosaica, d’algun dels personatges. En efecte, aquest recurs 

naturístic no és ni molt menys exclusiu de l’obra poètica, sinó que també apareixerà 

en el vessant prosaic de la seva producció, amb Jacobé constituint el cas més 

representatiu. 

L’autor també utilitza sovint el clima i les estacions per a la creació d’un paisatge 

melangiós i lúgubre, ja que sovint es fan referències a la tardor, la fredor i/o els mesos 

d’hivern. Un exemple clar el trobaríem el poema “La flor d’aloc” el qual, malgrat el to 

popularitzant que hi impera, està farcit d’elements com la mort, flors morades, 

esblaims, plors, a més d’estar ambientat en un novembre fred. Té, doncs, un bon 

nombre de carreus simbolistes. 

Un dels recursos que utilitza l’autor a l’hora de compondre els poemes és la de titular-

los a partir d’una emoció. Així doncs, trobem poemes com “Tristesa”, “Timidesa”, 

                                                           
24 JULIÀ, Ll. Ruyra, inèdit, op. cit. p. 114. 
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“Desesper”, etc. El que tenen en comú aquests poemes és que remeten a un jo poètic 

que es mou entre la realitat exterior i la realitat interior, entre allò que passa a fora i el 

que passa a dins. Seguint per aquesta línia, trobem com alguns poemes giren entorn 

d’una anècdota de la qual l’autor en deriva una lliçó moral. Per exemple, el poema 

“1896”, ambientat en la guerra de Cuba i que presenta una estètica plenament 

decadentista, parteix de l’anècdota d’uns pares que s’autoconvencen de que no veuran 

mai més el seu fill, que forma part de les lleves. Per a il·lustrar-ho, l’autor se serveix 

del recurs simbolista d’utilitzar la imatge i l’analogia per a evocar situacions reals i 

humanes, i és que l’element més potent del poema és la imatge d’un pardal que està 

morint sol, allunyat del niu. Igual que a “La flor d’aloc” i tants d’altres poemes, hi és 

ben present la imatgeria decadentista: la situació s’ambienta en una tarda de tardor i 

la sola lectura del poema fa evocar de manera constant els colors d’aquesta sense 

necessitat d’explicitar-los. En efecte, Ruyra veu la sinestèsia com una de les vies més 

pures d’expressió perquè és el que permet que el poeta pugui expressar una imatge tal 

com la sent, sense subterfugis ni verismes, però també reconeix que l’abús que en fan 

els contemporanis ─que l’apliquen de manera sistemàtica i desmesurada─ l’aboca a 

l’artificialitat (vg. CASTELLANOS, 1987).  

Com no podia ser d’altra manera, en les poesies ruyrianes hi és present també la 

temàtica religiosa, que l’autor conrea ja entrat el segle XX. La manera en què aquesta 

hi surt representada, però, és molt diferent en cada poema. Mentre que algunes 

composicions poden semblar una nadala, narrant l’Anunciació a través de versos i 

estrofes curtes, amb versos refrany i rimes senzilles; n’hi ha d’altres que són veritables 

lloances hiperbòliques a Déu, com si es tractessin de textos pensats per a ser llegits en 

una missa. A l’altra cara de la moneda, la del Ruyra més decadentista, trobem 

composicions com el poema “El calvari”, del qual no ens podem estar de dedicar un 

breu comentari. Format per quatre quartets alternant art Major i menor i rima 

masculina i femenina, ressegueix la Passió de Crist de manera prou explícita, 

probablement per causar un cop d’efecte que remogui al lector. A banda del ritme que 

aporta la combinació de versos masculins i femenins, així com la variabilitat sil·làbica 

dels versos, de vuit i sis síl·labes, el poema recorda conceptualment al de Charles 
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Baudelaire titulat “Le Reniement de saint Pierre”. Comparem, en especial, els següents 

versos: 

El calvari (fragment) 

Empès i endut, és arribat 
al cim de la muntanya. 
Que sol! Que trist! Que 
abandonat! 
La creu…! Cap més 
companya…! 

I cops i cops i claus i claus 
els membres sants esqueixen! 
I Ell sols clama amb mots 
suaus, 
pregant pels que el fereixen. 

Le Reniement de saint Pierre 
(fragment) 

Les sanglots des martyrs et des suppliciés 
Sont une symphonie enivrante sans doute, 
Puisque, malgré le sang que leur volupté coûte, 
Les cieux ne s’en sont point encore rassasiés ! 

—Ah ! Jésus, souviens-toi du Jardin des Olives ! 
Dans ta simplicité tu priais à genoux 
Celui qui dans son ciel riait au bruit des clous 
Que d’ignobles bourreaux plantaient dans tes 
chairs vives. 

A banda de tot això, podem distingir com en força poemes abunda un caràcter 

popularitzant, sigui per la presència de repeticions a tall de refrany, sigui pel vocabulari 

que el poeta utilitza. En un principi (i no ho neguem) l’ús d’aquest recurs pot semblar 

fins i tot estrany, però la dotació de caràcter de cançó popular en la forma del poema 

actua com a pal·liatiu dels símbols i les construccions plenament decadentistes que 

podem trobar en les seves poesies. En altres paraules, el caràcter popularitzant del 

poema és utilitzat per a restar gravetat a les imatges decadentistes que l’autor utilitza 

o en alguns casos, fins i tot, per a justificar-les. Un cas paradigmàtic en podria ser el 

poema “El toc nocturn”, del qual en reproduïm un fragment a tall d’exemple: 

A l’alta nit, quan l’hora és calma 
quan la xibeca xiscla sordament, 
al lluny del lluny, de balma en balma 
s’ou plorar la campana del convent. 

Nang, nang!... 
Plora records 
de vius i morts, 
perdudes belleses, 
fallides promeses, 
amors malenteses… 
Nang, nang!... 
Plora les tristeses 
d’aquest món de fang. 
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4.3.2. Mètrica 

Malgrat el que pugui semblar de bon principi, la influència decadentista en la poesia 

ruyriana no té lloc només en el terreny temàtic ni formal, sinó també en els aspectes 

més tècnics del poema. Ruyra, vista la mancança d’experimentació i, de retruc, 

d’innovació en el llenguatge poètic, decideix establir en la seva obra poètica el seu 

banc de proves particular aplicant aquelles característiques que li semblaven més 

innovadores de la poètica verlainiana, això és l’experimentació amb el vers curt (de 

tres, quatre o cinc síl·labes), l’alternació de vers curt i vers llarg, i un gust decantat cap 

a l’imparell verlainià. Efectivament, és en la mètrica on la influència del poeta francès 

es fa més evident, molt més que no pas en la temàtica o la simbologia. Amb tot i això, 

Ruyra cerca incessantment l’experimentació del metre, i precisament d’això ve que 

puguem trobar tanta varietat estròfica en l’obra poètica ruyriana: des de poemes 

construïts a base únicament de pentasíl·labs, a poemes en els quals el vers curt conviu 

amb l’alexandrí o el decasíl·lab oferint una musicalitat i una fluïdesa inesperada fruit, 

com hem dit, d’una experimentació constant i sistemàtica amb el metre a manca de 

models fixats en la tradició catalana. 

La musicalitat és, de fet, un dels trets més característics de la producció poètica de 

Paul Verlaine, que es manifesta per mitjà d’al·literacions i accentuacions i ritmes 

marcats. Així mateix, Ruyra utilitza sovint l’al·literació de determinats sons fonètics 

per a ajudar a arrodonir la imatge vol projectar, i trobem versos com «El fullatge sec 

sordament gemega. L’aire s’estremeix. La tarda fineix.»25 (al·literació dels sons 

fricatius [s] i [ʃ]), o un cas encara més clar: «com enamorats del fresc aiguatge, xics i 

xavals, xopollejant-hi, es xopen.»26. En el cas de Ruyra, els poemes que presenten una 

escansió rítmica més potent són aquells formats per versos curts, trisil·làbics o 

pentasil·làbics, majoritàriament. En global, són tot un seguit de recursos que Verlaine 

havia sabut aplicar pel seu intens coneixement de la llengua francesa i de les seves 

possibilitats tècniques, i que Ruyra imita, precisament, per a explotar les possibilitats 

d’una llengua encara mancada d’experimentació reeixida. 

                                                           
25 RUYRA, Joaquim, “1896”, de La cobla dins Obres completes (op.cit.) 
26 RUYRA, Joaquim, “Xàfec d’estiu”, de La cobla dins Obres completes (op.cit.) 
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Cal dedicar un moment d’atenció a la seva producció sonetística, i és que abans del 

debat i la polèmica entorn del sonet entre espontaneistes i parnassians, l’autor no 

l’havia emprat a l’hora de crear les seves composicions. Encara que ideològicament 

tingués punts en comú amb la vessant sonetística que l’apropava al corrent 

espontaneista, Ruyra ja s’havia alineat del costat dels parnassians i, de retruc, dels 

noucentistes. Els primers sonets ruyrians els trobem publicats a la revista «Catalunya» 

i a «El Poble Català» a partir de 1905, primer seguint encara la línia simbolista-

decadentista, després virant-los cap al catolicisme. Emperò, Ruyra veu en el sonet un 

nou banc de proves per a les innovacions mètriques que se li van acudint; així, 

experimenta amb sonets trisil·làbics fins a sonets alexandrins o de tema classicitzant. 

És llavors que podria haver rebut la influència horaciana que divulgaven autors com 

Costa i Llobera i de la qual es van impregnar els noucentistes. 

4.3.3. Símbols 

Sens dubte, un dels aspectes més interessants de l’ús i l’adaptació dels corrents 

decadentista i simbolista que fa Ruyra en la seva poesia és la simbologia, i és que 

encara que l’autor vulgui esquivar aquella imatgeria fàcilment identificable amb els dos 

moviments, alguns cops no pot evitar referir-s’hi. D’aquesta manera, podem trobar 

tòpics com el crepuscle (“Posta de sol”), les aigües estancades (“En el port”) o el nen 

que dorm (Pobre vailet!...). La complexitat ruyriana arriba en el moment de posar 

distància amb tot el que aquestes imatges i símbols comporten sovint en la poètica 

decadentista; això és, l’explotació a voltes desmesurada de l’atracció cap a la mort i 

cap a totes les coses efímeres. No estem dient que Ruyra no utilitzi la mort com a 

símbol o com a tòpic en la seva obra poètica ─perquè realment no és així─, sinó que 

el que fa és desvestir-la, encara que sigui de manera teòrica, de la morbositat de la qual 

li dota el decadentisme.  

Ruyra resa en la composició titulada “Confiança en Déu”: «La mort és hòrrida i 

obscura / a qui la mira sense fe». I aquí rau el quid de la qüestió: el poeta es podia 

permetre jugar amb el tòpic plenament decadentista de la mort com a fantasia perquè 

ideològicament no tenia validesa per a ell. Partim de la base que per a Ruyra, la 

representació poètica de l’art ─la que sintetitza allò concret i allò inabastable, allò 

material i divinal─ és l’única possibilitat de perfecció a la qual els humans poden 
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aspirar perquè és l’única cosa que roman d’abans del pecat original. Potser per això, 

també, exclou l’erotisme i la sensualitat de l’art27. En qualsevol cas, Ruyra presenta la 

fantasiositat i el desig de morir a vegades com a resposta d’un amor carnal fallit, a 

vegades com una via d’acostament a l’inabastable, lligada a la inspiració artística o com 

un encreuament del naixement i la mort com a contraris, però sempre serà justificat 

─per bé o per malament─ a través de la concepció cristiana del món que l’envolta. 

Posem per exemple el poema “El dia dels morts”, en el qual la veu poètica es lamenta 

de tota la gent estimada que ha anat perdent durant la seva vida remetent a la foscor 

del taüt, a la cendra en la qual s’han convertit o la part de la infància que ha mort amb 

ells. Emperò, al final del poema es manifesta el desig que la pròxima vegada que es 

vegin sigui al voltant de Jesucrist, i per tant, aquesta instrumentalització de la mort 

queda ja justificada28. 

És quan Ruyra fonamenta l’ús del simbolisme i decadentisme sobre una teorització 

que, en darrera instància, depèn de la pròpia moral i ortodòxia del poeta, que 

cristianisme i decadentisme conviuen amb prou harmonia en la seva obra poètica, o 

almenys fins a un cert punt de la seva trajectòria. Efectivament, hi haurà un moment 

en què el catolicisme pesarà més que els corrents innovadors de la sensació i la 

impressió amb els quals va experimentar durant les acaballes del segle XIX i sobre els 

quals va fonamentar el seu pensament poètic. 

En l’obra de Joaquim Ruyra hi trobem també referències clares a temàtiques i símbols 

conreats amb anterioritat per altres autors. Si bé en els apartats 4.2. i 4.3.1. s’han 

establert punts en comú entre les poesies de Ruyra i les del poeta francès Charles 

Baudelaire, el paral·lelisme persisteix en l’adopció per part de Ruyra del símbol 

baudelairià del pobre que enterboleix la massa. Es produeix a “La mirada del pobret”, 

en el qual la interferència i la molèstia impertinent del pobre enmig de les riqueses 

posa en manifest la insolidaritat de la massa moderna i la seva sola presència 

enterboleix les riqueses i el benestar d’aquesta. 

                                                           
27 RUYRA, Joaquim, «El sentiment estètic en el moviment de la sensació». Discurs presidencial dels 
Jocs Florals de Moià (1904). 
28 Conscient de totes les mancances conceptuals que hi poden haver en l’explicació, remeto a l’article 
«Catolicisme i decadentisme. L’obra poètica de Joaquim Ruyra.» de Jordi Castellanos (1987) per a un 
millor enteniment de la concepció catòlica que Ruyra aconsegueix fer del desig de morir. 
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4.4. La preceptiva i la poesia 

Ruyra manifesta la seva concepció, no només de l’art poètic, sinó també de l’art en 

general a través dels pròlegs que fa de les seves obres, però sobretot, i de manera molt 

especial, en els discursos presidencials dels Jocs Florals. N’hi ha dos, concretament, 

que mereixen especial atenció perquè és a través d’aquests que Ruyra posarà en 

paraules la pròpia concepció de l’estètica.  

El primer discurs al qual remetem és el que va pronunciar en el Certamen Literari de 

Moià, celebrat l’any 1904. En aquest, Ruyra separa conceptualment la sensació de la 

percepció, i formula el plaer estètic com «una còpula entre els nostres sentits i la 

realitat exterior», de la qual se’n deriva un estat anímic que ens pren. La bellesa estètica, 

doncs, frueix quan aquest estat anímic provocat per la informació rebuda «salta per 

sobre el sentit orgànic». Certament, si prenem una visió general de la poesia de Ruyra, 

podem veure que el que planteja en aquest discurs es materialitza a l’hora de 

compondre, de manera que cap imatge és prou aliena per a no ser identificada però 

tampoc està dotada d’una versemblança flagrant l’ancoraria al verisme. Així doncs, un 

text ens pot fer sentir la calor estival o transportar-nos a una tarda de tardor, però 

aquestes referències sempre seran només una ombra de la realitat i un reflex minúscul 

de la percepció que van despertar. La veritable emoció artística es produeix, però, 

davant la sobre-percepció; mai per la sobreexcitació orgànica: 

[...] Lo sublim sembla consistir subjectivament en un conjunt 
de percepcions de tal intensitat i grandesa, que l’atenció, aqueix 
aïllador dels fenòmens anímics, ja sadolla, no pot arribar a 
abraçar-les i ens ho indica amb una sobrepercepció de cosa 
inabastable, d’infinit perceptiu. I en arribar en aquest punt, ja 
després que l’emoció estètica assolí el seu grau màxim, apareix 
el reflex orgànic: una lleu esgarrifança. Sembla que l’ànima s’és 
sublimada, s’és feta més gran per a abastar la vastedat de les 
percepcions estètiques. (RUYRA, 1964: 674) 

D’aquest mateix discurs en deriva el plantejament al qual ens hem referit en l’apartat 

anterior que l’art ha d’estar desproveït de sensualitats i erotismes. L’erotisme, segons 

l’autor, no és fruit sinó de les sensacions orgàniques, i quan aquestes preponderen per 

sobre la percepció, la bellesa s’impossibilita. D’aquí, explica l’autor, que puguem 
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gaudir d’obres com la Venus de Milo, la qual és color, forma i expressió, no desig. La 

representació poètica de l’art és allò més acostat a la perfecció que s’ha permès als 

humans des del pecat original, i és per això que l’art, la poètica, la bellesa, ha de ser 

sempre asexuada. Més enllà de tot això, Ruyra es va servir d’aquests plantejaments per 

a la confecció del sonet titulat “Esteton”. 

En el discurs presidencial dels Jocs Florals de Girona de l’any 1907, Ruyra teoritza 

sobre la imatgeria, les metàfores i l’abstracció en la seva «Estètica de les imatges 

abstractes». El discurs es postula com una crítica a l’aplicació sistemàtica de la 

sinestèsia a la poesia contemporània: creu que el recurs està esdevenint sobreexplotat, 

metòdicament artificial i que només dóna pas a metàfores i imatges forçades i 

incoherents. Deixant de banda que els recursos sinestèsics li fan experimentar repulsió 

(«no sols no l’entenc, sinó que experimento un sentiment de repulsió vers aquestes 

imatges, que indubtablement per mi, i per la immensa generalitat dels homes, són 

falses»29), addueix que poden semblar creïbles en Paul Verlaine30, però que no ho són 

en la immensa majoria de poetes. Dit breu: Ruyra accepta la sinestèsia sempre que 

frueixi veritablement de la percepció, sempre que allò a què es remeti s’adigui al fet 

percebut. Així doncs, Ruyra creu que en el poeta conflueixen totes les belles arts: la 

música, la pintura, l’escultura… Amb l’afegit que el poeta té accés al món de les olors, 

els tactes i els gustos, és a dir, tots els elements que no despleguen la seva bellesa a 

cop d’ull. El poeta és, doncs, el veritable artista que és capaç d’unir totes les arts en 

les seves composicions. 

Resulta molt interessant també la concepció que té Ruyra de la inspiració poètica, i és 

que reformula l’embriaguesa al més pur estil baudelairià com a font de la inspiració i 

reintrodueix el concepte del paradís artificial. No cal dir, però, que aquestes 

reformulacions es produeixen des de la moral cristiana de l’autor. El pròleg de Ruyra 

al llarg poema narratiu El País del Pler n’és un clar exemple: l’autor expressa com els 

versos, el metre i la rima se li manifesten internament no per obra de les muses ni per 

la dels anomenats paradisos artificials, sinó per Déu, i l’estat d’embriaguesa el provoca 

                                                           
29 RUYRA, Joaquim. Obres completes, op. cit., p. 679. 
30 «Jo crec que ell, poeta seriós, i de vera inspiració, va procedir amb sinceritat i que en les olors de 
què parlava, havia sentit una percepció ben avinenta amb la de la vermellor i de la moradesa cas a 
cas». RUYRA, Joaquim. Obres completes, op. cit., p. 679 
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la fantasia del mateix ritme del poema. Així doncs, Ruyra presenta uns paradisos 

artificials no destructors construïts, en darrer terme, a través de l’adaptació de les 

conviccions destructores del simbolisme-decadentisme a la seva pròpia moral. Uns 

anys després, en el discurs titulat “L’educació de la inventiva” que va llegir l’any 1921 

a l’Institut d’Estudis Catalans, l’autor ratifica aquestes conviccions. En aquest discurs, 

a més, fa una crítica a les tècniques del llenguatge suggestiu, argumentant que és la 

imatge la que ha de suggerir el verb i no el contrari. Resultaria convincent, però, si no 

fos perquè la seva teoria de les imatges abstractes no deixa de ser una variant, encara 

que matisada, de les teories de la suggestió que anaven frec a frec amb els corrents 

simbolistes del tombant de segle. Potser el motiu d’aquesta voluntat de distanciament 

tingui a veure amb la visió negativa dels autors noucentistes ─i el bisbe Torras i Bages 

actuant d’abanderat─ envers aquests corrents.  
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5. Conclusions 

L’objectiu bàsic d’aquest treball en el moment de projectar-lo era el de confegir un 

punt de trobada entre tot allò que ja s’ha estudiat sobre la producció poètica de 

Joaquim Ruyra d’arrel decadentista i simbolista amb aquells punts que encara restaven 

a l’entrellum. Ruyra és un autor que ens continua essent vigent, però hem pogut 

constatar que els estudis centrats en la seva obra poètica, a banda de ser menys 

nombrosos respecte a aquells estudis centrats en la seva prosa, tots van ser publicats 

─de mitjana─ fa uns vint anys o més. Certament, aquests estudis han suposat una 

guia excepcional de la qual partir a l’hora d’elaborar aquest treball, i han aportat molta 

llum en alguns conceptes i relacions que s’estableixen en la poètica ruyriana. Malgrat 

tot, vam considerar oportú indagar més en els aspectes formals d’aquesta poesia 

d’influència simbolista a falta d’investigacions que els estudiïn en profunditat. 

Hem pogut constatar com en aquesta part de la producció literària de Joaquim Ruyra 

s’hi poden notar un bon nombre de reminiscències amb altres composicions i altres 

autors procedents del simbolisme francès: des de poemes que tenen aires de 

composició d’Arthur Rimbaud a veritables coincidències temàtiques amb el poeta 

simbolista per antonomàsia: Charles Baudelaire. És amb aquest darrer amb qui hem 

pogut observar més similituds en l’àmbit de temàtica dels poemes, però no en la 

forma. Això no obstant, la influència en els aspectes mètrics dels poemes té nom i 

cognoms: Paul Verlaine. Si haguéssim de resumir els estralls que causen els autors 

simbolistes i decadentistes en la poesia ruyriana finisecular, diríem que Ruyra agafa el 

fons de Baudelaire i la forma de Verlaine. Tot i això, no ens prendrem massa al peu 

de la lletra aquesta frase, perquè si una cosa sabem, no només de l'obra poètica de 

Joaquim Ruyra sinó de tota la seva obra literària a tall general, és que les seves 

influències i els seus recursos són prou grans per a defugir de frases, definicions i 

resums que el limitin. A través de l’elaboració del primer annex d’aquest treball, hem 

pogut veure que l’autor recull la major part de la seva obra poètica d’arrel simbolista-

decadentista en el volum La cobla (1931). 

Hem vist també que, malgrat que Ruyra vulgui evitar aquells punts comuns més 

evidents amb el simbolisme-decadentisme, hi ha molta similitud en el terreny de l'ús 
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dels símbols i dels recursos per a ambientar el poema. Ruyra, doncs, agafa tota la 

imatgeria floral, l’ús dels colors com a part de la sinestèsia ─fent referència, certs cops, 

a alguns colors concrets: morats, ocres… La seva poesia també recull tòpics tan 

decadentistes com les postes de sol, el crepuscle, les aigües estancades, el pobre que 

enterboleix la multitud o el nen que dorm. De manera molt especial, Ruyra juga també 

amb el símbol de la mort, un dels símbols més complexos tant d'interpretar com 

d'explicar de tota la simbologia present en la seva obra poètica, i que justifica per mitjà 

de les seves conviccions catòliques. 

D’altra banda, ara també sabem que tot comença i acaba en la relació entre el seu 

catolicisme fervent i l’estètica decadentista de la seva obra. En la seva recepció 

particular dels moviments simbolista i decadentista, Ruyra exclou els principis morals 

sovint mal vistos que es lligaven als moviments d’arrel francesa, aquells que Soler i 

Miquel va tenir necessitat de matisar quan va aplicar l’adjectiu ‘decadent’ a Ruyra; així 

s’explica el maridatge entre aquests i el seu catolicisme militant. De fet, potser una de 

les habilitats més remarcables de Joaquim Ruyra és la d'utilitzar aquells moviments 

paradigmàtics de la modernitat i desvestir-los de la ideologia intrínseca que aquests 

tenen.  

Emperò, Ruyra no és un bolet. Calia estudiar, per una altra banda, i potser com a base 

introductòria abans de prosseguir amb els aspectes més tècnics de la seva obra, quina 

era la recepció que estava fent el panorama literari català d’aquelles propostes de 

modernitat. D’aquesta manera, hem vist que Ruyra no és el primer a utilitzar aplicar 

l’estètica simbolista-decadentista a la producció poètica en català, sinó que aquest fet 

es va produir per part d’aquells artistes que iniciaran el Modernisme. Així mateix, quan 

vam tenir coneixença de l'existència de dues traduccions de Paul Verlaine fetes per 

Ruyra, calia saber si teníem al davant les primeres traduccions de l'autor francès al 

català, cosa que hem pogut desmentir: Joan Pérez-Jorba va ser el primer a fer-ho, però 

només un any abans. Malgrat això, no podem negar a Ruyra l'estatus de ser un dels 

primers traductors de Paul Verlaine al català, amb l’afegit que la tasca de traductor va 

acompanyada de l’aplicació de les característiques estètiques i formals de la poesia 

verlainiana en la seva pròpia producció, cosa força insòlita. 
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Per anar acabant, hem pogut constatar com l'obra poètica de Joaquim Ruyra en la 

seva totalitat representa un joc de contrastos: entre modernitat i tradició, entre 

catolicisme i decadentisme, un joc entre estètica trencadora i publicació en mitjans 

conservadors. Així, Ruyra aconsegueix el que ell volia: mantenir-se fora de les 

etiquetes. Aquest joc entre estètiques fa que sigui exaltat pels modernistes pel seu 

vessant modern i decadentista, i ser exaltat pels noucentistes pel seu vessant catòlic. 

La seva producció, en definitiva, és un joc de contrastos que l’autor sempre sabrà 

justificar i que potser nosaltres no arribarem a comprendre del tot, però només fa falta 

donar un cop d'ull a la seva obra literària per a veure que tot cobra sentit.  

Convé no oblidar que tenim Ruyra per molta estona: hi ha encara molts estudis per 

fer des de moltes perspectives diferents; tantes com facetes tenia l’escriptor. A banda 

d'una revisió, actualització i re-publicació de les seves obres completes, i la publicació 

dels seus llibres de poesia amb els estudis crítics corresponents, seria bo que, 

aprofitant l'avinentesa que aquest any 2019 se celebra el 80è aniversari de la seva mort, 

se segueixi estudiant l'obra de l'autor. Seria interessant, fins i tot, d’abordar la seva 

obra des de noves perspectives d’estudis com serien el vessant lingüístic de la seva 

poesia o la sociolingüística, tot resseguint la seva decisió d’adoptar el català com a 

llengua literària comparant el seu cas amb el d’altres autors, o la posició de Ruyra en 

el procés de codificació de la llengua catalana que en el seu moment va enfrontar els 

sectors més progressius amb el tradicionalisme dels Jocs Florals. Potser també de la 

mateixa manera que en aquest treball hem estudiat la influència dels moviments 

simbolista i decadentista en la seva obra, seria interessant d’abordar en un estudi la 

influència que Ruyra suposa pels autors noucentistes i els escriptors de l’anomenada 

‘Escola Mallorquina’. 
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6. A tall de cloenda 

No em volia estar de dedicar un últim apartat que, de la manera més breu i encertada 

possible, pretén ser una petita mostra d’agraïment a totes aquelles persones que m’han 

fet costat durant la gestació d’aquest treball final de grau.  

A la meva tutora, la Mita Casacuberta, perquè ha estat gràcies als seus consells i a les 

seves tutories que aquest estudi ha arribat a bon port. Gràcies per creure en aquest 

treball des del primer instant.  

A l’Ester Cantallops de la Càtedra de Patrimoni Literari Anglada-Fages, per ajudar-

me en la recerca del Ruyra dels Jocs Florals, i.e. una de les bases d’aquest treball. 

Gràcies per les il·luminacions, les temporades a l’infern i el suport i companyia 

incondicionals dins i fora de la universitat.  

A les meves correctores, l’Ona i la Clàudia S., per deixar-me abusar de la seva paciència 

i ser una font inesgotable d’anècdotes i bones (i males) idees.  

Als amics i amigues ─que ja sabeu qui sou─, per suportar-me tantes hores parlant de 

Ruyra. I als meus pares i al meu germà Marc, per suportar-me, no només els últims 

mesos, sinó els últims 23 anys. A tots plegats, perquè no em falteu mai. 

Finalment, vull dedicar aquest treball a la memòria de la meva àvia Antònia, que ens 

va deixar aquest mes de gener. A ella, per ser la llum que no se’n va. 
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8. Annex 1: Cronologia dels poemes  

ANY TÍTOL OBSERVACIONS 

 
1895 

 
 
 

“Lo millor de la terra” 

 Premi extraordinari d'una Rosa d'argent 
pel Consistori als Jocs Florals de Barcelona 
(1895). Lema: “Morir es viure”. 

 Primer poema que publica durant la seva 
col·laboració a La Veu de Catalunya (8-XI-
1896) 

 Recollit a La cobla (1931). 
 
 
 

“De mala mena” 

 Primer accèssit al Premi extraordinari 
d'una Rosa d'argent pel Consistori als Jocs 
Florals de Barcelona (1895). Lema: Qui es 
boig quant neix, may se guareix.  

 Publicat a La Renaixensa (any 25, núm. 01-
03)  

 Recollit a Fulles ventisses i La cobla (1931) 
“El plor de la mare”  Publicat a La Costa de Llevant (26-V-1895) 

 Recollit a Obres completes (1964) 
“Meditació pòstuma”  Premi de D. Celestí Devesa als Jocs Florals 

d’Olot (1895). Lema: “Vanitas vanitatis”. 
 Poema perdut. 

 
1896 

 
“Colometa” 

 Publicat a La Renaixensa (any 26, núm. 01-
03, 1897) i Lo Gironès (10-V-1896) 

 No recollit. 
 
 

“La predilecta” 

 Prosa poètica. 
 Primer accèssit de Flor Natural als Jocs 

Florals de Barcelona (1896) 
 Publicat a La Renaixensa (1897) 
 No recollit. 

 
 

“Mar de llamp” 

 Prosa poètica. 
 Premi del Consistori als Jocs Florals de 

Barcelona (1896) 
 Publicat a La Renaixensa (1897) 
 Recollit a Pinya de Rosa (1920). 

 
 

“La mirada del pobret” 

 Prosa poètica. 
 Premi del Consistori als Jocs Florals de 

Barcelona (1896)  
 Publicat a La Renaixensa (1897) 
 Recollit a La Parada. 

“Les senyoretes del 
mar” 

 Premi del Consistori als Jocs Florals de 
Barcelona (1896)  

 Recollit a Obres completes (1964). 
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“La flor d’aloc” 

 Publicat a La Veu de Catalunya (20-XII-
1896) i a La Renaixensa (1897). 

 Recollit a La cobla (1931) 
 

 
1897 

“A posta de sol”  Publicat a La Veu de Catalunya (10-I-1897) 
 Recollit a La cobla (1931) 

 
“Ballant” 

 Publicat a La Veu de Catalunya (17-I-1897) 
 Recollit a Obres completes (1964). 

“Les amors meves”  Publicat a La Veu de Catalunya (24-I-1897) 
 Recollit a La cobla (1931) amb el títol 

“Amors fatals” 
 
 

“Tinch por d’un beset” 

 Traducció del poema “A poor Young 
shepherd” de Paul Verlaine. 

 Publicat a La Veu de Catalunya (31-I-1897). 
 Recollit a Obres completes (1964). 

 
“Tramontana” 

 Publicat a La Veu de Catalunya (7-II-1897)  
 Recollit a La cobla (1931) amb el títol “Vent 

fresquet de tramuntana”. 
“Apólech”  Publicat a La Veu de Catalunya (14-II-1897)  

 
“Green” 

 Traducció del poema “Green” de Paul 
Verlaine. 

 Publicat a La Veu de Catalunya (21-II-1897) 
 Recollit a Obres completes (1964). 

 
“Lo primer” 

 Publicat a La Veu de Catalunya (28-II-1897) 
 Recollit a Obres completes (1964) dins 

“Disperses i inèdites”. 
 

“La il·lusió de la lluerna” 
 Publicat a La Veu de Catalunya (28-III-

1897) 
 Recollit a La cobla (1931). 

“Ivern i primavera”  Publicat a La Veu de Catalunya (4-IV-1897) 
 No recollit. 

 
“Consell” 

 Publicat a La Veu de Catalunya (2-V-1897) 
 Recollit a Obres completes (1964) dins 

“Disperses i inèdites”. 
 

“Vers volant” 
 Publicat a La Veu de Catalunya (23-V-1897) 
 Recollit a Obres completes (1964) dins 

“Disperses i inèdites”. 
“Les orenetes”  Publicat a La Veu de Catalunya (30-V-1897) 

 Recollit a La cobla (1931). 
 

“El teu bes” 
 Publicat a La Veu de Catalunya (27-VI-

1897) 
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 Recollit a Obres completes (1964) dins 
“Disperses i inèdites”. 

 
“1896” 

 Publicat a La Veu de Catalunya (4-VII-
1897) 

 Recollit a La cobla (1931). 
 

“En el port” 
 Publicat a La Veu de Catalunya (11-VII-

1897) 
 Recollit a La cobla (1931). 

 
“Timidesa” 

 Publicat a La Veu de Catalunya (18-VII-
1897) 

 Recollit a Obres completes (1964) dins 
“Disperses i inèdites”. 

 
“Desesper” 

 Publicat a La Veu de Catalunya (8-VIII-
1897) 

 Recollit a La cobla (1931). 
 

“El meu gos” 
 Publicat a La Veu de Catalunya (15-VIII-

1897) 
 Recollit a La cobla (1931). 

 
“El nen dormit” 

 Publicat a La Veu de Catalunya (29-VIII-
1897) 

 Recollit a La cobla (1931) amb el títol 
“Pobre vailet...” 

“¡Morta!”  Publicat a La Veu de Catalunya (5-IX-1897) 
 Recollit a La cobla (1931) 

 
“La vetlla dels morts” 

 Accèssit del Consistori als Jocs Florals de 
Barcelona (1897) 

 Recollit a Pinya de rosa (1920) 
 

“La Fineta” 
 Accèssit del Consistori als Jocs Florals de 

Barcelona (1897) 
 Recollit a Pinya de rosa (1920) 

 
1898 

“De nit”   Publicat a La Renaixensa (21-VIII-1898) i a 
Lo Gironès (núm. 229, 4-IX-1898) 

 
“Marxant” 

 Publicat a La Veu de Catalunya (28-VIII-
1898) 

 Recollit a Obres completes (1964) dins 
“Disperses i inèdites”. 

“Misteri”  Publicat a La Veu de Catalunya (4-IX-1898) 
 Recollit a Obres completes (1964) dins 

“Disperses i inèdites”. 
 

1899 
“Lo que em plau”  Premi “Pàtria” en el Primer Certamen de 

«L’Escut Emporità» de la Bisbal (1899). 
 Publicat a La Costa de Llevant (11-I-1903) 
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 Recollit a Obres completes (1964) dins 
“Disperses i inèdites”. 

1900 - - 
1901 “Al vi”  Publicat a Joventut (25-IV-1901) 

 No recollit. 
“Estima!”  Publicat a Joventut (16-V-1901) 

 No recollit. 
1902 “A mossèn Jacint 

Verdaguer” 
 Publicat a Vida (30-VI-1902) 
 No recollit. 

 
1903 

 
 

“L’estel de l’alba” 

 Accèssit Viola d’or i d’argent als Jocs 
Florals de Barcelona (1903). Lema: La 
naturalesa sugereix certes idees belles., que 
no indica sinó ab emblemes. 

 Publicat a Catalunya (núm. 9, V-1903) 
 Recollit a Obres completes (1964) dins 

“Disperses i inèdites”. 
 

 
“El missatge del sol”  

 Accèssit Viola d’or i d’argent als Jocs 
Florals de Barcelona (1903).  

 Publicat a Catalunya (núm. 9, V-1903) 
 Recollit a Obres completes (1964) dins 

Suggerides. 
 

“Les canyes” 
 Accèssit Viola d’or i d’argent als Jocs 

Florals de Barcelona (1903).  
 Publicat a Catalunya (núm. 9, V-1903) 
 Recollit a Obres completes (1964) dins 

“Disperses i inèdites”. 
 
“Les campanes en flor”  

 Publicat a Catalunya (núm. 9, V-1903) i a 
Mitjorn (núm. 8, 1907) 

 Recollit a Obres completes (1964) dins 
“Disperses i inèdites”. 

 
1904 

 
“Els roures” 

 Traducció d’Arsèni Vermenouze. 
 Publicat a La il·lustració catalana (26-VI-

1904) 
 No recollit. 

 
“Una guspira” 

 Publicat a Catalunya (núm. 33-34, IX/X-
1904) 

 Recollit a La cobla (1931) 
 

“Esteton” 
 Publicat a Catalunya (núm. 33-34, IX/X-

1904) 
 Recollit a La cobla (1931) 

 
“Los cors” 

 Publicat a Catalunya (núm. 33-34, IX/X-
1904) 

 Recollit a La cobla (1931) 
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“Llegenda zoroàstrica” 

 Publicat a Catalunya (núm. 33-34, IX/X-
1904) 

 Recollit a La cobla (1931) 
 

1905 
 

“Amor i mort” 
 Publicat a La il·lustració catalana (15-I-1905) 

i El poble català (20-VIII-1906) 
 Recollit a La cobla (1931) 

 
“Els dos balcons” 

 Publicat a La il·lustració catalana (12-II-
1905). 

 Recollit a Fulles ventisses (1919) i La cobla 
(1931). 

“Fretura”  Publicat a Catalunya (núm. 28, 30-III-
1905). 

 Recollit a Fulles ventisses (1919) i La cobla 
(1931). 

 
“Encara un branc” 

 Publicat a La il·lustració catalana (9-IV-
1905). 

 Recollit a Fulles ventisses (1919) i La cobla 
(1931). 

 
“Aquell amor” 

 Publicat a Catalunya (núm. 44, 30-IV-1904) 
 Recollit a Obres completes (1964) dins 

“Disperses i inèdites”. 
“La orotava”  Publicat a Catalunya (núm. 44, 30-IV-1904) 

 Recollit a La cobla (1931) 
“Fe”  Publicat a Armonia (núm. 13, XI-1905) i Lo 

Gironès (núm. 643, 24-VIII-1907) 
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9. Annex 2: Traduccions d’ “A poor young shepherd” i “Green” a La Veu 
de Catalunya 

9.1. “Tinch por d’un beset”, La Veu de Catalunya, any 7, núm. 05 (31-I-1897) 
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9.2. “Green”, La Veu de Catalunya, any 7, núm. 08 (21-II-1897) 

 

 


