
Notes 

Notes per a una lectura dels contes de Diego Ruiz des de l'imaginari decadentista, 
per Ramon Anglada Bau 

Zntroducció a Záutor 

En una primera aproximació a Diego 
Ruiz (1882 - 1959) podem constatar que 
no disposem de cap treball n orós i 
extens sobre la seva bio afia i ?a seva 
obra. L'extravagancia <&f; personatge, 
conscientment fomentada per ell mateix, 
ha generat un extens anecdotari, més o 
menys distorsionat i llegendari, que ha 
tapat sovint les dades biogdfiques reals i 
que, a més, ha desviat l'atenció exclusi- 
vament sobre la seva ersona i ha relegat 
l'interes per la seva otra a un segon ter- 
me, en ser analitzada només om una 
manifestació més del seu pintoresquis- 
me, com un simple reflex i prolongació 
de la singularitat i raresa de 1 autor. 

Més enila de l'anecdota, els principals 
as ectes de la historia externa de l'autor 
i fe1 seu context que ens poden servir 
per ajudar-nos a situar i a analitzar la 
seva obra de ficció en catala, són: 

-La seva formació pluridisciplinar: el 
fet de ser metge psiquiatric,' tenir vel. 

1. En una etapa de la psiquiatna, aimenys al nos- 
tre país, encara prefreudiana en que les fronteres 
entre el coneixement cientffic i els diferents corrents 
espiritistes o ocultistes són encara forca difuses. 
Així, des de la psiquiatna (J.M. Charcot, H. Bern- 
heim ... ) s'estudiaran fenbmens paranormals o s'ex- 
perimentarh amb tecniques procedents d'aquestes 
practiques esot&nques, com poden ser I'hipnotisrne 
o la suggestió, amb finaiitats pretesament científi- 
ques per tal &investigar el funcionament de deter- 
minades malalties mentals o d'aprofundir en el 
coneixement d'un concepte relativament nou a l'e- 
poca: el món de I'inconscient. 

leitats filosbfi ues i escnure, a més, con- 
tes de creacióqiteraria al costat d'articles 
i pamflets de contingut social o polític. 
Darrere d'aquesta diversitat i dis ersió 
real de camps i d'interessos hi ha% vo- 
luntat i la pretensió d'articular les dife- 
rents facetes de la seva obra, de manera 
$e quedin integrades com a parts diin 

ot, en un sistema de pensament unitari 
i or knic. Aquesta as iració a la totalitat 
i a fra síntesi va moltii  ada a l'intent de 
portar a la ractica l'i(iea1 de simbiosi 
entre Art i $da i és molt deutora de la 
seva epoca. En aquest sentit, podem dir 
que Diego Ruiz se'ns presenta com un 
cas paradigmatic, nat per la seva condi- 
ció polifacetica com per la posició radi- 
cal i extrema que adoptara, de l'amalga- 
ma o aiguabarreig de tendencies i 
corrents, esteti ues i de pensament, del 
canvi de segle. %a seva pretesa filosofia 
clau de volta de la seva obra, i l'esteticá 

suposadament seh deriva o a través 
e la qual aquella es vehicula, es carac- 

tentzen pel sincretisme, per la síntesi, el 
compendi d'alguns dels grans corrents 
finiseculars (decadentisme. simbolisme. 
prerafaelitisme, vitalisme,' esoterisme; 
idealisme filosbfic ...), i encara vigents en 
alguns sectors de la nostra literatura a la 
primera decada del segle. El valor de la 
seva obra esta, doncs, en el fet ue sigui 
construida 'ust en la cruilla d'in8uencies 
i corrents duna etapa de la nostra histb- 
ria literaria i en pugui esdevenir, així, 
testirnoni exemplar i document diafan i, 
alhora, osar també clarament en evi- 
dencia eys anacronismes, les limitacions 
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i les contradiccions d'al unes d'aquestes 
actituds. Per tant, des $e la erspectiva 
de la histdria de la literatura, %iego Ruiz 
no ens interesa per la seva extravagh- 
cia o suposada excepcionalitat, sinó ans 
el contrari, pel que pot tenir de revela- 
dor de la persistencia i de l'intent d'ac- 
tualització d'unes influencies i motius 
literaris que, procedents del tombant de 
segle, tenen encara vigencia dins l'entra- 
mat dels darrers anys del modernisme 
catala. 1 aixb sense deixar de banda, 
perb, que sovint l'obra de D. Ruiz, a cau- 
sa sobretot del caracter extrem de les 
seves pretensions i de la distancia que hi 
ha entre propbsits i resultats, corre el 
risc d'esdevenir una autocaricatura in- 
voluntaria de les actituds que vol repre- 
sentar. 

-Pel que fa al context, la seva obra 
literaria en catala s'explica per la seva 
relació amb el grup descriptors i d'in- 
tel.lectuals format al voltant d'«El Poble 
Catala)). D. Ruiz va col.laborar, amb una 
certa periodicitat, en aquesta publicació 
catalanista i d'es uerres a la qual s'in- 
corpora el 1906. Ees característiques de 
la seva obra responen perfectament al 
programa cultural d'aquest grup que té 
el pro bsit de recuperar els corrents fi- 
nisecuyaarr en una estrategia de reor a 
nització del modernisme enfront de Ha: 
parició i la puixanca del noucentisme. 

Trets generals dels contes 

Diego Ruiz va ublicar dos reculls de 
contes, Contes Jun fildsof (Barcelona 
1908) i Contes de gloria i d'infim (Barce- 
lona 191 1). L'autor entén la seva activi- 
tat literaria corn una extensió de la seva 
especulació filosbfica i, en aquest sentit, 
el títol del seu primer llibre és tota una 
declaració de principis. És evident que 
hi ha una continuitat entre algunes de 
les qüestions plantejades en els seus 
contes i els temes que el preocupen en 
els seus assaigs retesament filosbfics, 
així corn també & ha una relació en el 
llenguatge, que apareix farcit de supo- 
sats tecnicismes. Cal tenir en compte, 
erb que e1 concepte que té de la filoso- 

Ea ei nostre autor ue, per altra banda. 
no és gens exclusiu?ilell sin6 h i t  també 
de la seva epoca, és el suficientment 
ampli i lax corn er permetre aquesta 
hibridació amb lafiteratura sense caure 
en cap incongruencia.' Pensem que en 

2. És en els Dialegs i mhimes de Super-Chtisti, 
inclosos en els Contes de gloria i d'infim on es posa 
més en evidencia la hibridació entre literatura i 
assaig filosbfic. L'autor constmeix un marc narratiu 

un text d'exposició del seu sistema 
filosbfic afirma ue «la filosofia és una 
de les branques l e  les belles artsx3 o, en 
una altra ocasió, escriu: «Y no sols crec 
certa la tesi de la Filosofia corn a Art y 
del filbsof corn a artista, sinó que estic 
persuadit que la forma de l'obra filosbfi- 
ca és ja p ~ e s i a . » ~  De fet, Joan Maragall, 
en el proleg que encap ala la primera 
edició dels Contes diin $ 0 ~ 0 ~  utilitza el 
terme «filbsof» en un sentit semblant: 
«si per filbsof enteneu un home forta- 
ment interessat en el misten de la vida 
lliurat amb totes les seves potencies i 
sentits a la contemplació d'aquest miste- 
ri i a comunicar de calent en calent els 
espasmes soferts en aquesta contempla- 
cio [...] no podré sinó confirmar i'expec- 
tativa vostra i reforcar-la dient-vos ue, 
efectivament, a uestes narracions Ban 
brollat en aquel?a regid de l'enteniment 
en que els tipus i les accions externes 
són vistos a la llum vaga i tremolosa del 
misteri de llur es~&ncia»,~ o sigui, que 
són els contes d'un filbsof des del 
moment que es plantegen la nostira rela- 
ció amb la realitat, la vertadera natura- 
lesa de la nostra percepció d'aquesta. 
Una realitat que, des d'un idealisme 
motl fi de segle, és entesa corn a nnisteri, 
corn a essencia que s'oculta danrere la 
falsa aparenca del món material i ue 
nomes l'artista, aquí desdoblat en hqb 
sof, pot captar, revelar o suggerir. Com 
ja veurem, ens movem en un terreny 

mínim per exposar-hi obertament el seu pensament, 
la seva concepció del m6n (religiosa, etico-moral i 
política). Crea un narrador, Eladi, una .víctima de 
la intel.ligencia>>, fidel deixeble i transcnptor de les 
Ilicons del mestre Katharos, una mena d'olter ego 
ideal de l'autor i clara contrafigura de Cnst.. És un 
text que remet directament a Aixi parla Zairatusira 
de F .  Nietzsche, model amb el qual comparteix la 
parodia evangelica, Iüs de l'afonsme i la condició de 
cveritat revelada,,, a mig camí entre la literatura i la 
filosofia. Tot el seu interes se centra en el fet de ser 
un text altament simptomatic del sincretisme, que 
sovint esdevé confusionisme, i dels diferents graus 
d'adaptació i d'assimilació d'alguns dels corrents de 
pensament de tombant de segle (Schopenha~ier i les 
teones de la voluntat, el vitalisme i el messianisme 
d'arrel nietzscheana, les teories evolucionistes, l'ide- 
alisme filosbfic, el simbolisme universal i la teona 
de les correspondencies ... ). 

3. Diego Rrnz, Notes autobiographiques sur un 
syst2me de philosophie de l'enthousiasme (París 
1913). 

4. Diego RIJIZ, De l'entusiasme com a principi de 
rota moral futura (Barcelona 1907). 

5 .  Tots els fragments citats dels Contes d'trn filo- 
sofi la seva paginació procedeixen de la segona edi- 
ció del liibre (Barcelona 1936) en que la Uengua ja 
ha estat normalitzada. Per altra banda, les d'«El sui- 
cidi de Miss Manry» s6n extretes de l'edició de Jordi 
CASTELLANOS, Antologia de contes modemistes (Bar- 
celona 1987). 
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ambi u, en un espai inefable en que la 
filosofia es confondra i es barrelar& arnb 
l'espiritisme i l'ocultisme, i aquest, al seu 
torn, arnb la psiquiatria. Joan-Lluís 
Marfan qualifica els dos llibres de con- 
tes de Ubarreja d'annunzianesca d'esteti- 
cisme, parapsicologia i erotisme. No 
eren més que un embull indigest de ba- 
janades ampul.loses, pretensions mes- 
siani ues, i enrevessades disquisicions 
de fi?osofia barata)).* Per altra banda, 
totes les narracions dels Contes d'un 116- 
sof, i la majoria de les del segon lli fi re, 
tenen un narrador comú7 en primera 

ersona que ens explica un «cas», una 
Eistbria que és el pretext o la il.lustració 

a plantejar una qüestió d'ambició 
losbfica i, per aixb, són freqüents les 

digressions o divagacions especulatives 
que gairebé sempre trenquen la tensió 
narrativa i acaben actuant en detriment 
d'aquella, i que dificulten la creació d'u- 
na atmosfera on l'element fantastic s'en- 
caixi, sense fisures, dins la propia lbgica 
de la narració. S'acaba imposant sempre 
la necessitat eremptbria que sent 1 au- 
tor d'exposar i)es seves idees.$ 

Die o Ruiz, arnb una clara voluntat 
d'expktar i &ex ressar literariament els 
espais interiors %e l'individu, recorre a la 
narració subjectiva. Construeix sempre 
un narrador que ha estat testimoni 
directe del ue narra, que es limita a 
transcriure 1 que se li ha revelat confi- 
dencialment o bé que exhuma papers 
privats d'índole diversa (diaris intims, 
cartes, confessions ...) De fet, el relat en 
primera persona, arnb totes les seves 

6. Joan Lluis MARFANY. Assagistes t periodistes, 
dins J .  Molas (dir.), Historia de la literatura catalana. 
vol. m (Barcelona 1986). 

7. Aquesta unitat del narrador és conscientment 
refermada a l'últim conte del primer ilibre, ~ C o m  
em vaig quedar cec», quan aquest narrador únic ens 
anuncia que «De totes maneres, aquí teniu una altra 
-l'última- historia ... o, p. 88. D'aquesta manera s'a- 
consegueix intensificar la identificació narrador- 
autor destinada a crear un marc de versemblanca i 
utilitzada, sobretot, per donar unitat a unes narra- 
cions que neixen d'una mateixa intencionalitat: ser- 
vir de vehicle per a l'exposició de les idees filosbfi- 
ques de l'autor respecte les quals els contes volen 
esdevenir argumentació, prova o il.lustraci6. A més, 
la disposició de l'últim conte tampoc no és casual, ja 
que en ell el doctor Harichtz, una de les contrafigu- 
res de l'autor. ens dicta «el seu testament filosbfic~, 
una mena de síntesi del garbuix filosbfic del llibre. 

8. L'egotisme extrem, un dels trets que millor 
defineixen el nostre autor, i que el porta a aprofitar 
qualsevol pretext per afirmar-se com a filosof i 
avancar o exposar les seves teories o idees per molt 
improcedent que sigui com, per exemple, en el pro- 
leg a la seva traducció de Del asesinato considerado 
como una de las bellas aries de Thomas De Quincey 
(Barcelona 1907), en que parla més d'ell que de l'o- 
bra i l'autor que ha de presentar. 

variants, és l'instrument idoni que té 
l'autor per plantejar, des dels seus pres- 
supbsits filosbfics, els temes que el pre- 
ocupen: la mort i el més enlla, les limi- 
tacions de la nostra percepció de la 
realitat, les relacions entre el món físic i 
el mental o espiritual, la realitat del 
somni i l'al.lucinació, la identitat del 
temps, l'experiencia religiosa interior, 
l'ideal amorós i la forca de la sexualitat ... 
En definitiva, i ho dic arnb els seus ter- 
mes, l'exploració d'aquelles zones desco- 

des de l'anima humana que ens 
comunicar arnb l'essencia de les 

coses i el misteri de l'univers. En els con- 
tes, hi ha molts elements que afavorei- 
xen la identificació d'aquest narrador 
arnb l'autor i ue, ensems, actuen com a 
fil unificador a e  les diferents narracions 
(unes mateixes preocupacions, planteja- 
ments i opinions, un mateix lleng~atge,~ 
uns escenans vinculats a la trajectbria 
biografica de l'autor, Italia sobretot, i 
més concretament Bolonya, pero també 
París o Barcelona i, a més, sovint el nar- 
rador es presenta com a metge o psi- 
quiatra i ens explica casos ocorreguts en 
hospitals o manicomis dels quals diu 
que ha estat testimoni). Arnb a uesta 
identificació es vol crear un marc Je ver- 
semblanca, difuminar els límits que hi 
ha entre realitat i ficció, per inserir-hi 
una historia ue voreja sempre el fantas- 
tic o que ingou obertament fenbmens 
paranomals. 

L'analisi més detallada &una selecció 
de contes dels dos llibres ens ha de ser- 
vir per ressaltar les constants de la nar- 
rativa de l'autor, així com també mos- 
trar la seva vinculació i dependencia de 

9. Ens trobem davant dún estil molt peculiar, 
constniit a base de frases breus i simples, sincopa- 
des, arnb un ús abusiu de les interjeccions, exclama- 
cions, frases interrogatives, guionets i punts suspen- 
sius, elements, tots ells, que obstaculitzen la fluidesa 
del text i que en constitueixen una de les seves princi- 
p a l ~  lirnitacions. A un domini poc dúctil de la llengua 
cal afegir-hi el propbsit, molt rnés evident en els frag- 
ments obertament discursius, d'elaborar una prosa 
apta per a «i'elevada reflexió filosbficar i que acaba 
resuitant ridícdarnrnt pretensiosa i retbricament 
buida. De fet, hi ha una clara continuitat estilística 
entre aquests textos i els seus assaigs: una prosa 
pedant plena de circumloquis, de silogismes absurds 
i de mots emftitics en cursiva que busca l'enlluema- 
ment i despertar l'admiració a través de i'erudició 
artificialment inflada i de la practica del malabaris- 
me conceptual i verbal. En aquest mateix sentit, tam- 
bé es fa evident una altra lirnitació de l'autor que va 
en contra de l'eficacia narrativa dels contes: la seva 
incapacitat de mmodularn la veu narrativa. Parli qui 
parli, ja sigui una ingenua noia de setze anys a «La 
veu de Madame Ricardn o el savi doctor Htirischtz de 
l'últim conte del primer liibre, sempre ho fa amb un 
mateix registre i estil, els quals, per altra banda, s6n 
els comuns a tota la prosa de D. Ruiz. 
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la literatura del tombant de segle a tra- 
vés de la identificació i el comentari dels 
topics, i~natges, motius tematics i tecni- 
ues narratives del repertori literari 

lecadentista que hi podem detectar. 

Analisi d'alguns contes 

1~ Un somni ben sowiniat)) 

És el se on dels Contes d'un filosof i 
ens situa %hvant d'un narrador en pri- 
mera persona que ens reporta la historia 
d'un pesonat e, Violette, tal com li ha 
estat explicafa per ella mateixa. La tria 
del punt de vista ueda plenament justi- 
ficada, js que e? motiu del conte és 
un episodi de l'interior de la noia: els 
seus somnis.1° El narrador es presenta, 
doncs, només com el transcriptor, un 
intermediari entre les confessions de 
Violette i nosaltres, destinataris excep- 
cional~ d'una historia que s'anuncia com 
a excepcional i estranya. L'autor intenta 
crear un marc narratiu destinat a oten- 
ciar en e1,lector la il.lusi6 d'imme<eatesa 
i de confidencialitat, gairebé com si es 
tractés d'ima narració oral que s'actua- 
litzés cada vegada que el lector la llegeix 
(el conte comenca així: «Vaig a contar 
avui finalment, per a vosaltres, el somni 
de Violette, la tangerina ... » i s'hi s'es- 
menta, en més d'una ocasió, «a uesta 
llarga nit d'estiur que constitueix 3 pre- 
sent fictici des del ual el narrador ens 
escriu o relata els Iets). A causa jjusta- 
ment de les caractenstiques especials 
d'una historia que es mou en un espai 
que ens projecta més enlla del món físic 
i empíric, el narrador té una es ecial 
cura en la construcció del seu regt: es 
mostra explícitament conscient de les 

10. La presencia, en molts contes de D. Ruiz, de 
somnis i d'al.lucinacions, aixi com també de personat- 
ges afectats de malalties mentals o estats de deliri, s'ha 
&explicar en relació directa amb l'interes que suscita- 
ren, en el canvi de segle, els dominis de la vida interior 
de l'indicidu i de la percepció subjectiva de la realitat. 
En aquest sentit el somni és un mot clau que es troba 
a la baie de la concepció que el decadentisme té de la 
realitat. D. Rulz exposa sinteticament la sevd propia 
formulació del tema al conte .Les veus de Madame 
Ricardm (ps. 19-20): «Pero nosaltres no veiem, en la 
voluntat de Potencia, sin6 una introducció a la verita- 
ble Vida. 1 en lri Vida no hi veiem sinó el pretext del 
Somni, la flor de viure. Voluntat de Potenciar. Pero 
per que? Per viiire. i I  viure per que? Per viure més fo r  
tament ... D, també present en el conte «Lassa. del 
segon Ilibre (p. 36): «El fet 6s que fo~i menester quejo 
dom's pera que la veriitat me fos revelada [...] {Que 
fou, en el fons, el nieu sornni, sinó una revelacio natu- 
ral del meu ull? ;Una pujada a la conciencia -ho diré 
així- de lo que jo havia impedit que pugés per la 
meva voluntat d'intervenir en les coses?. 

dificultats ue té per expresar amb 
paraules al% que 6s. per naturalesa. 
inex ressable o, alrnenys, no analitzable 
des $e la raó i la lo ica convencionals, ja 
que la materia de Ya seva narració és el 
món dels somnis i dels pressentiments. 
Busca, per aixo, la maxima precisió i 
exactitud: «Ara em sembla ue he trobat 
paraules .ustesu, diu a la 

D'altra Landa, el narrador insisteix moli, 
durant les seves nombroses intervencions, 
en la fidelitat a la veritat del que conta i 
nega retoricament la condició litei-aria del 
text: «Aquí teniu els fets, sense omament, 
sense poesia»,ll p. 34. El seu objeciiu no és 
aparentment literari ni purament estetic, 
sinó ufilosbfic»: la revelació d'uns fets mis- 
teriosos i intentar il.luminar una part fos- 
ca i oculta de la nostra realitat. 1 per aixo, 
empks per aquest objectiu, és un narrador 
que analitza i opina sobre la historia que 
explica, que se n'aprofita per fer digres- 
sions i treure'n observacions i conclusions 
de cadcter general. 

Tots aquests elements que configuren 
el narrador van adrecats a crear un efec- 
te de versemblanca, a negar il.lusoria- 
ment la naturalesa fictícia del test amb 
la intenció d'augmentar la intensitat de 
l'efecte d'estranyesa, de misteri que es 
busca desvetllar en el lector i, ai:cí, pre- 
disposar-lo millor i fer-lo més receptiu a 
la reflexió de caire pretesament filosbfic 
que se li vol suscitar sobre aspecties des- 
coneguts de la realitat. 

El concepte se centra en un personat- 
ge, Violette, constniit segons alguiis dels 
topics de la literatura finisecular (co- 
mencant pel mateix nom que remet ja 
a la difusa simbolo ia floral del, deca- 
dentisme i del prera%aelitisme). Es una 
adolescent, una noia de setze anys, de la 
qual interesa la seva vida psíquica: els 
seus pressentiments i els somnis premo- 
nitons. Una noia d'una sensibilitat espe- 
cial que es troba en un moment clau de 
la seva vida: en plena etapa d'inestabili- 
tat i de canvi en que descobreix, després 
de pressentir-la, la vivencia del dollor. Li 
toca viure una experiencia dolorosa (la 
mort del pare) que implicara un trenca- 

11. La mateixa insistencia en la veridicitat docu- 
mental del text es reitera en altres narracions en «La 
veu de Madame Ricard~: '~Pretenc que dubtar de 
i'exclavitud de la meva relació equivaldria a rebutjar 
la certesa del més veridic testimoni d'home. (p. 15). 
O, més endavant, «No crec en els esperits: cerco una 
explicació natural. Pero aixo que us diré ara no és 
un conte. 6 s  la relació d'un fet al qual jo he assistit 
com a testirnoni. (p. 25), o també a ~L'Anima d'un 
vaixelln. «Aixo ho vaig veure jo. No és un conte el 
que us conto., (p. 44). Referencies semblants es 
poden trobar a .El boig Macbeth sacerdotn (p. 51) o 
a «La caiguda de la senyoreta Beatriu~ (p. 63). 
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ment traumatic del món felic de la infan- 
tesa, fins aquell moment presidida per la 
imocencia i la puresa absolutes («Ne- 

ors, no en conenia d'altres que les dels 
%kcos negrosos de llentiscles i alzinars; 
serralades ermes i rocoses podria conei- 
xer, perb ignorava que podia ésser un cor 
glacat, una anima abatuda ... El cel s'em- 
mirallava dintre el cristall,d'aquella tan- 
gerina. Era pura», . 30). Es evident l'in- 
teres per l'andisi &ls processos mentals 
dúna adolescent, d una consciencia 
encara no formada i, per aixb, molt més 
apta er a percebre i comun:car-se amb 
una Jmensió velada de la reaiitat corn és 
la de la clarividencia del futur i la revela- 
ció del fat de l'home abocat trh 'cament 
a la mort. En aquest sentit, l'a f olescent 
presenta una consciencia més oberta al 
sornni, encara no deformada per l'estreta 
i restrictiva qtcionalitat i lbgica del món 
dels adults. Es un personatge d'a uestes 
característiques el que ens pot %er de 
«medium» i permetre'ns accedir a 
a uests espais inconeguts de la realitat. 
%iolette té una altre tret que la defi- 

neix i que li dóna un sentit emblematic, 
gairebe simbblic, corn és habitual en els 
contes de l'autor: el seu mestissatge. Es 
filla del creuament entre una mare fran- 
cesa, que el narrador es cuida y de 
convertir-la en portadora de civi itzacio, 
i un pare de procedencia espanyola, de 
sang «llatina», Paco Arana, lluitador i 
home fort (xl'home més fort de Tangern, 
p. 32), caractentzat er l'instint i definit 
corn a ~salvatgea i degendariu. Trobem 
un ús tbpic de l'oposició entre Nord/Sud 
amb unes connotacions i una simbolo- 
gia ben fixada i d'alt rendiment a la lite- 
ratura de l'epoca, i aquí utilitzada de 
manera molt esquematica i rudimenta- 
ria. En el mateix sentit, hi ha un tracta- 
ment simbblic de l'espai 
transcorre l'acció del conte: gr"ang!h&n 
ca). Hi ha una clara voluntat antinatura- 
lista resent per altra banda, en gairebé 
tots 8 s  contes.12 Així, en preguntar-se el 

12. En aquest punt és significatiu comentar que 
Violette és un personatae desarrelat, condició que 
comparteix amb molts &res personatges del Ilibre. 
L'elecció d'espais i ambients cosmopolites (Italia, 
Franca, Afriia, Praga ... ) habitats per personatges 
que es troben sovint allunyats de la seva terra d'ori- 
gen permet a i'autor, més enlla de la patina intema- 
cionalista i selecta que dóna a l'obra, construir uns 
personatges desplacats i inadaptats, lliures del Ilast 
determinista i que, precisament pel fet de trobar-se 
en una situació de crisi i de desencaixament entre el 
seu jo i la realitat exterior, viuen molt més abocats 
al seu món interior, únic espai on poden trobar i 
projectar la seva identitat. S6n personatges que es 
troben en una situació límit. fora de la nnormalitat., 
que un terreny inestable i, per aixb, molt més recep- 
tius a qualsevol fenomen estrany o paranormal. 

narrador per les causes de la inupció de 
la por que posseeix Violette, diu: «L1am- 
bient, potser? ... Oh no! Era l'ambient de 
sem re. Res no havia canviat [...l. Fins 
en ef cas extrem que volgueu atribuir 
una influencia omnipotent al "medi" 
sobre les animes, jo avenco aquesta im- 
portant aclaració, per pur amor a la ve- 
ritat: el clima de Tanger predisposa més 
aviat a l'alegria ...», p. 33. 

Les relacions i les interferencies entre 
els personatges i el medi, i entre Violette 
i els seus rogenitors, tenen una dimen- 
rió simbbEca que excedeix el naturalis- 
me. Malgrat que, a l'inici del conte, 
Violette se'ns presenta corn «la interven- 
ció francesa en l'anima africana», corn 
el «triomf de la civilització europea, al 
final s'acaba imposant el component 
africa i es veu transformada, després del 
descobriment de la mort i del dolor, en 
aqueixa dona cruel, impassible, africana 
que algun dia - o h !  n'estic cert- s'apa- 
reixera en el vostre camí ... », p. 34. La 
consciencia i el subconscient de Violette 
es converteixen en i'escenari del conflic- 
te o de la tensió entre dues forces oposa- 
des, en una lluita que no podra mai ni 
controlar ni entendre del tot i de la aual 
sera només una víctima innocent: Aper 
una banda, la civilització (cultura, refi- 
nament, convencions) representada per 
l'element europeu, nbrdic, amb Franca 
corn a paradigma i, er l'altra, l'instint i 
la passió, el món de Qirracional i de l'in- 
conscient, d'allo incone ut, encamat 
per Espanya i, sobretot, !frica. Aquest 
tractamqnt simbblic i d'o osició entre 
Euro aiAfrica apareix tam%é en el pri- 
mer Sels Contes d ú n  flldsof, uLa veu de 
Mdme. Ricard».13 1, en el mateix sentit, 
Jean Paul Hartmann, un investi ador 
frances de l'inconsciernt i la psicLgia 
humana de la segona meitat del segle 
XUC, que influí fortament en les concep- 
cions decadentistes, parla de « l q  'que d" intérieure de notre inconscient omai- 
ne».14 En 9 uest joc de rojeccions sim- 
bbliques l ' k c a  seria, Soncs. la imatge 
de les profunditats secretes de la psique 
humana, de tot l'element primitiu i bar- 

13. Curiosament aqurst valor simbblic de I'ele- 
ment africa identificat amh primitivisme i barbarie 
el trobem també en un conte del segon recull, .La 
vocació de Fritz,: «Així és que, poch a poch, tota la 
Escola, ab excepcions realment insignificants per la 
qualitat y el nombre, fou africana decidida» (p. 46), 
tot referint-se al Fracas de l'ideal pedagbgic i educa- 
tiu ccivilitzadorn del jove Fritz en topar inevitable- 
ment amb la residencia impermeable de l'institut i 
la luxúria, de les forces de la natura que s'acaben 
imposant. 

14. Citat a Jean PIERROT, L'imaginaire decadent 
(Rouen 1977). 



bar que lii ha en el nostre inconscient. 
La art fonamental de la historia ex- 

plica& no té lloc a l'exterior sin6 a l'in- 
terior dels personatges; en el seu cons- 
cient i subconscient. Es alla on, sense 
cap causa externa ni lbgica, es manifesta 
la por en Violette i, simultaniament, en 
el seu pare. Una por irracional que és 
precedida d'una tnstesa sense fonament 
aparent. De fet, és una por interior, en 
estat ur i impersonal, la por a la fatali- 
tat, a ?a inevitabilit9t de la mort. al dolor 
de l'anoi-reament. Es una por metafísica, 
preparatoria, a la qual seguiran dos 
somnis premonitoris que en seran la 
seva cristül~lització. Somnis que resolen 
d'una manera molt expeditiva i massa 
trivial, el misteri suggerit. Les expectati- 
ves creades per la construcció d'una 
atmosfera de misteri es veuen frustrades 
per una resolució massa rapida i es ue 
matica. El sentit i la inter retació %el; 
somnis de Violette són dikfans: l'espasa 
de Damocles que talla els fils de la vida i 
que representa l'amenaca de la fi fatal i, 
en el segon somni, la visió anticipadora 
d'una caixa de morts. 

A través de l'experiencia del dolor i de 
la mort, Violette percep l'últim sentit de 
la realitat o, per ser més exactes, la man- 
ca de sentit de l'univers: el món és un 
caos ue es dirigeix inevitablement a la 
seva c?estruciió i descomposició, a una fi 
sense objectiu ni salvacio possibles. Ens 
trobem davant &una visió fatalista del 
món que fa pensar en Schopenhauer i 
les seves derivacion~.'~ Podem consta- 
tar, doncs, com l'autor en aquest conte 
ha aprofitat uns personat es, uns es ais 
interiors i uns motius Titeraris $as- 
cendencia decadentista per vehicular-hi 
una cosmovisió molt «fi de segle)). 

«El sukidi tIe miss Manryu 

A uest conte, r a n y e n t  al se on 
rech.  porta un su títol. ((Projecte fes-  
tudi d'una passió escocesa)), ue si bé 
Centrada ens odria remetre 3 natura- 
lisme, ens conzueix, de fet, a la seva pa- 
rodia o subversió uan descobrim que la 
xpassió)) objecte %estudi (la passió de 
les dones per les flors) és d'una naturale- 

15. En rnolts contes del llibre hi ha subjacent, de 
manera rnés o nienys explícita, una rnateixa cosmo- 
visi0: es la revelació que té J.A. Clav6 a .Un rellotge 
fidelu just abans de morir i sintetitzada en la frase: 
«No hi ha res... No hi ha res .... (p. 37), o la que s'ex- 
posa a .El boig Macbeth sacerdot~ (~Viviu rnassa 
bé, vosaltres fills meus, per apreciar aquesta senzilla 
veritat: el món 6s un Spoliniit~rrt ... D. p. 59) i és també 
present al final del conte ((Histbria cruelr (p. 77) o al 
final de l'últirn conte del primer recull (ps. 89-90). 

sa que excedeix clarament els límits del 
món físic i dels fenbmens empírics, que 
es resisteix a una andisi positivista i que 
es moura en una dimensió diferent de la 
realitat, simbblica i desconegiida. El 
conte és construit sobre un motiu tema- 
tic plenament decadentista, que ens pro- 
jecta directament al món de la literatu- 
ra: la relació simbblica entre les dones i 
les flors. El ersonat e femení es carac- 
teritza en rzació am% l'element floral i 
hi estableix uns lligams irracionals i 
misteriosos que no podran ésser verba- 
litzats, nomes intuits o suggerits. En 
aquest conte, l'autor sembla reprendre i 
desenvolupar un tema ja aparegut en 
una narració del primer llibre, «E,1 boig 
Macbeth sacerdotn, on hi ha un perso- 
natge secundari, la «boja de les flors»,16 
caracteritzada er «la persuasió malal- 
tissa de ue les aors tenen una anima de 
que les f? ors pateixen ... », p. 51. 

El conte esta clarament dividit en 

les flors) i mostrant quina és la seva 
posició respecte aquest. És un narrador 
en primera persona que s'autodefineix 
com a «científic», «savi», ja que, igual 
com passa en dtres contes, és metge. La 
selecció d'aquest punt de vista és impor- 
tant perque, a part de facilitar una arnbi- 
gua identificació amb l'autor, marca la 
perspectiva des de la qual es plantejara 
a «passió». Com en molts dtres contes 
nega la condició poetica, fictícia del seu 
text («jo no en sóc de poeta», 209) 
Vol portar el tema al terreny de fa cien: 
cia tot apartant-lo de la poesia, pretén 
anar més enlla, donar-li una nova di- 
mensió «filosbfica». Ens diu que els poe- 
tes només són capacos d'intuir o sugge- 
rir allb que els savis intentaran ex licar 
obren camins que els altres han & des: 
brossar. De fet, planteja la qüestió de 
les relacions problematiques entre la 

oesia o la literatura i la ciencia, entre 
fa veritat poetica i la científica. que és la 
seva: ell ens presentara un «cas» per a 
la ciencia futura, una ciencia nova i su- 
peradora dels límits positivistes ac- 
tuals. 

El narrador ens presenta dues teories 
científiques, antitetiques i excloents, que 
pretenen donar una explicació a l'«enig- 
ma» i el1 es decantara, malgrat la volun- 

16. La relació, de connotacions simboliques, 
entre una figura Femenina espiritualitzada i les flors 
tarnbé es pot veure en «La caiguda de la senyoreta 
Beatriu., un dels contes que fa un ús topic i eesco- 
lar. de la imatgeria decadentista sobre la dona (que 
aquí es diu Beatriu!) i l'arnor ideal. 



tat explícita de mostrar-se «neutral», per 
la primera: 

a)  Segons l'explicació ancestral del 
doctor Szasz, les dones guarden memo- 
ria del que elles han estat abans d'esde- 
venir dones. El sexe femení constitueix 
un estadi interrnedi entre el món infe- 
rior, el vegetal, i l'huma del qual l'home 
n'és el graó superior. En aquesta 
do-teoria hi veiem un clar resso 83:; 
teories evolucionistes d'arrel darwinista 
i també de la idea schopenhauriana que 
la dona representa un estadi més primi- 
tiu que l'home, és més ropera a la natu- 
ralesa i, per tant, tamgé es més depen- 
dent d'ella. 

b) En canvi, er al doctor Gourba, les 
dones, possellores dhna sensibilitat 
su erior, representarien un avenc en l'e- 
vorució humana cap a un futur incone- 
gut del qual la seva passió reconeguda 

er les flors en seria una primera mani- 
Pestació. 

Un co presentades les dues hipotesis 
ue, en Yestat actual de la ciencia sehs 

jiu que és impossible encara de confir- 
mar o refutar, el narrador ens presen- 
tara un atas clínicn que el1 ha conegut 
directament de nou trobem un narra- 
dor-testimoni \ i q u e ~ d o n a r  alguna 
pista i material de re exio per al desen- 
volupament d'aquesta ciencia futura. 

La segona art del conte és una evoca- 
ció, el relat Bun fet de la seva infantesa 
i, així, els records del narrador entorn 
del personatge femení central seran pre- 
sentats a través dels ulls de l'infant que 
ha estat, passats pel filtre del distancia- 
ment i l'evocació feta des del present 
amb una clara intencionalitat: il.lustrar 
una tesi previament anunciada. 

La protagonista, miss Manry, és fora 
del seu país, a Italia (de nou un perso- 
natge en una tema estrangera) i té uns 
trets que la sin ularitzen (aatenció en el 
tactex, xesguar% hipnotitzador)~, és molt 
nerviosa, un símptoma típic d'hipe~en- 
sibili at i de possible patolo ia siqui- E cal. s un ersonatge evocat ses Be 1 ad- 
miració i atracció que desperta en la 
ment infantil del narrador. Des d'aquest 
punt de vista destaca la seva ambigüitat 
o dualitat entre un component femení 
(el foc de la passió) i la seva ((virilitatn, 
producte de la seva rigidesa puritana. El 
narrador la recorda com una mena d'és- 
ser de naturalesa androgina que li fa 
ensar alhora en Adam i en Eva. 

fustament s'estableix aquest paral.lelis- 
me, en la ment de l'infant, entre la pro- 
fessora d'an les i el primer pare per u6 
és ella que ensenya a anombrarx 9 es 
coses, a introduir-se en el secret d'una 
llengua estranya per a ell. S'insisteix en 

aquest aspecte ue va lligat a la visió de 
la mestra com %«una sacerdotessa reve- 
lant el misteri de les coses», com a os 
seidora d'uns coneixements i d'un Pon; 
magic, primitiu, que permet la iniciació 
dels joves estudiants als secrets de la 
realitat i a la comprensió del món («Era 
Adam anomenant per primera vegada 
les coses. Eren les coses tornades a crear. 
Aixo, aixb: tornades a crear», p. 2 13). 

Aquest ersonatge peculiar i misteriós 
del qual erlector només té una visió boi- 
rosa a causa, sobretot, del punt de vista 
adoptat que li proporciona un coneixe- 
ment parcial i una comprensió limitada 
de tot el que passa, amaga un eni ma: la 
causa inexplicada i incomprensi%le del 
seu suicidi. És només a través del full 
solt del seu diari íntim que podem acce- 
dir al món interior del personat e, que . 
podem intuir la simbiosi que, en $ ment 
de la dona, s'ha produit entre la seva 
vida i la flor. La seva mort voluntaria 
esta directament lligada a la passió que 
sent per una camelia, la mort de la qual 
l'hauria empesa al suicidi. Miss Manry, 
doncs, hauria se it un procés agbnic 
paral.le1 al de la fjU: iEns trobem davant 
d'un cas de ertorbació mental o d'estat 
patolbgic d$ ual el suicidi en seria la 9 prova extrema. 

El conte acaba deixant el cas obert, 
sense una explicació lo ica ni racional i 
posant, er tant, en evizencia les limita- 
cions de7nostre coneixement de la reali- 
tat. Hem de llegir entre línies, llegir el 
silenci, fer-nos la nostra interpretació 
del misteri suggerit. 

Sembla forca evident la relació entre 
aquest personatge i l'Ofelia shakes erea 
na, i no tan sols el motiu comú %el sui: 
cidi i la possible !o eria. sin6 també per 
la relació ue estabjeixen els dos perso- 
natges am% les flors i, més concreta- 
ment, amb lqs violetes, presents en els 
dos textos.17 Es ja molt coneguda l'apro- 
piació que el decadentisme i el prerafa- 
elitisme feren de diferents aspectes de 
l'obra de Shakespeare i, molt més espe- 
cíficament, l'atracció que sentiren pels 
personatges de Hamlet i d'Ofelia que 
ueda fixada iconograficament en el 

Famós quadre del pintor prerafaelita J.E. 
Millais. En el cas de D. Ruiz, hi ha un 
altre conte, «El boig Macbeth sacerdot)), 
en que la referencia a Shakespeare és 
evident. A més, és de les obres dramiti- 
ques del dramaturg an les d'on prove- 
nen la majoria d'epígrafs que encapFa- 

17. A l'escena IV de l'acte IV de Hanilet, Ofelia, en 
ple deliri, diu: MUS donaria violetes, pero es van 
morir quan va morir el meu paren, trad. de S .  Oliva 
(Barcelona 1986). 

Els Marges, 55, 1996 



len els contes del nostre autor i que, en 
un altre ordre de coses, són interessants 
perque, ultra l'esnobisme i l'exhibició 
culturalista que contenen, ens ropor- 
cionen indicis sobre alguns ders refe- 
rents literaris arnb que treballa l'autor. 

Altres aspectes decadentistes dels contes 

La visi6 de la dona i de l'amor que tro- 
bem en la literatura de D. Ruiz es pot 
emmarcar verfectament dins les con- 
cepcions decadentistes molt condiciona- 
des Der la ((metafísica de l'amor)) de 
~cho~enhauer.  La millor formalització 
d'aquestes idees es troba en el conte 
«Virginitat» dels Contes dún filosof i en 
«Lassan, «La dona de l'onze» i «Les por- 
tes del paradís)) dels Contes de gloria i 
d'infern. Tots tenen en comú uns perso- 
natges fernenins escindits en una duali- 
tat impossible de conciliar (la ((donna 
angelicata)) i la « emme fatale))) que esde- 
vé generadora e pertorbacions psíqui- 
ques. 

f 
En el conte «Virginitat» ens trobem 

arnb «les declaracions d'una boja», que 
el narrador ens diu que es limita a tra- 
duir. AquE la bogeria i el deliri, igual 
corn en altres contes, són utilitzats corn 
els mitjans ideals per penetrar en 
a uells es ais que es troben més enllh 
d a  món & les aparences. El boi actua Ei corn un medium que ens revela a cara 
oculta de les coses, la seva veritat última 
i essencial, i la veritat de les lleis que 
regeixen l'iinivers i que nosaltres, des de 
la nostra unidimensionalitat racionalis- 
ta i el llenguatge logic, som incapaces de 
percebre i d'expressar. 

La nostra bo'a s'autopresenta corn a 
sacerdotisa de !'amor i aquesta és la llei 
absoluta que re ula l'univers i la vida 
dels homes. La Ana  estsi atrapada entre 
un amor ue és luxúria i forca sexual 
(((Conec e?llenguatge de la Luxúria uni- 
versal, eterna, arnb la qual s'abracen la 
Terra i el Gel», . 75) i l'anhel va d'espiri- 
tualització i su%limació (* .. .em dic savia 
i divinitzo el meu Amor», p. 75). El text, 
i bbviament el personatge, es construeix 
sobre l'antítesi i la paradoxa («La meva 
Perversitat és el sotafons de l'anima 
meva. Perb sóc pura corn mai s'imagi- 
narh cap poeta. Apreneu aixb. Jo sóc 
més que la Verge: sóc la Semiverge)), 
p. 75). És una vestal coneixedora de tots 
els secrets de la natura («Els secrets de 
totes les coses estan en mi», p. 74) de la 
qual és alhora oficiant i víctima. La pro- 
tagonista del conte esdevé emblema 
d'una virginitat aradoxal i impossible 
que s'imagina orerir ritualment en un 

lliurament amorós de dimensions cbs- 
miques i ue suposarh, obviarnent, la 
seva mort.%e fet, la bogeria del perso- 
natge, l'anorreament de la seva cons- 
ciencia i identitat individual, es odria 
explicar pel seu afan inassolible $e des- 
fer-se de les forces & la naturalesa, que 
la converteix en instrument i vehicle de 
l'instint de re roducció i de la luxúria, és 
també un de{ temes del conte «La dona 
de l'onze~ en que el narrador s'einamora 
d'una llebrosa, d'un cos en descom osi 
ció: *Ca fisibleg tampoch m'ha cx$icai 
encara t é  per que lo aymava aquell 
monstre, ni lo ue's roposava fer ab 
nosaltres dos el %eni $e la Especie. ( . f 53). Veiem corn hi ha una voluntat mo t 
decadentista d'exvlotar literkriament els 
espais de la sexGalitat i l'erotisme (per 
exemvle les referencies a l'incest a «La 
caigu¿la de Beatriun i a «Lasan), perque 
són camps temhtics que permeten son- 
dejar els baixos fons de la psique hu- 
mana. 

En els contes «Una resurrecció a Pa- 
rís» i «Com em vaig quedar ceo,  amb- 
dós pertanyents al primer recull, ens tro- 
bem arnb un mateix narrador vinculat al 
món de la medicina que ens presenta un 
«cas» medic arnb la intenció de posar de 
manifest les mancances del sisferna del 
coneixement vositivista. Cal relacionar 
a y s t s  o n t s  arnb la reacció antinatu- 
ra ista i 1 actitud de desconfianca envers 
el positivisme, molt estesa al tombant de 

Sef!f~arrador &.Una resurrecció a Pa- 
rís» comenca interpelant el lector, pro- 
posant una pregunta que qüestiona la 
nostra concepció de la mort, ue osa 
en dubte la percepció comuna%el $no- 
men i que projecta el conte cap a un 
espai inexplorat més enllh del raciona- 
lisme empíric: el dels fenbmens sobre- 
natural~ o aranormals. S'intenta crear, 
corn ja és Rabitual en rautor, un marc 
versemblant: el fet transcorre en un 
espai real i identificable (l'hospital pari- 
senc de la Salpetriere), hi ha una refe- 
rencia a Charcot, suposat mestre del 
protagonista del conte i que havia estat 
realment director d'aquell hospital, i 
aquí la veridicitat del relat, a mes, és 
le itimada per un narrador testirnoni 
(((ter la meva part, deixaré parlar la Ve- 
ritat)), p. 70), que explica i analitza el cas 
mogut pel «desig d'una ex licació: desig 
va, deslg boig ...x (p. 70). 8 n  aquest con- 
text, se'ns exposa un expenment cientí- 
fic que, paradoxalment, i per la seva 
mateixa naturalesa, ens situa fora de les 
coordenades més ortodoxes de la cien- 
cia i ens transporta directamevt al relat 
fanthstic (de ciencia-ficció?). Es només 

Notes 



des de l'heterodoxia i l'es eculació lite- 
raria que es pot investigar% pemivencia 
de les emocions i els sentiments més 
enlla de la mort física. El conte és molt 
revelador de la manera com opera el 
nostre autor, ja que, des d'uns parame- 
tres volgudament realistes, ens projecta 
a una dimensió nova i inconeguda de la 
realitat que es mou plenament en el 
terreny del fantastic. En la formalització 
literaria d'aquest procés és basic el sen- 
tit simbblic ue s atribueix als diferents 
com onents%e la histbria (en aquest cas 
l'expEcit paral.1elisme ue s'estableix Si entre el metge, el «gran aimond», i la 
figura de Cnst i que converteix l'autop- 
sia en una resurrecció i, en el mateix 
sentit, la taula d'operacions esdevé la 
((taula dels sacrificis»). 

Al segon llibre, Contes de gloria i d'in- 
fem, hi ha un grup important de contes 
que tenen en comú la rescnptura d'epi- 
sodis evangelics i una narració que «ver- 
siona» el relat edenic, «A les portes del 
aradísn. A través d'aquests contes, D. 

guiz ens duna la seva prbpia lectura i 
inte retació, sempre heterodoxa i deli- 
beraadment heretica, de la fi ura de 
Jesucrist. Aquests textos. abuniants en 
referencies creuades entre ells, consti- 
tueixen una mena d'antievanaelis aue 
oscil.len entre la interiorització~sub'e~ti 
va de Crist i la defensa de la revelacid 
personal de la veritat («Car jo dich la 
veritat. Y crech més en la revelació 
que'm feu a mi Jesús, qu'en totes les 
histories confirmades dels altres. [. ..] 
Així cada christia, sincerament, lliure- 
ment, hauria de construhir el seu ro i 
Evangelin, ((La filla de Christx. p. f05ri 
l'analisi racional dels textos evangelics 
tot denunciant les incongru2ncies i les 
mixtificacions que amaguen revalorit- 
zant, per exemple, la figura a e Pilat i 
reduint Jesucrist a la seva dimensió 
humana). La reflexió al voltant de la 
figura de Crist, feta des d'bptiques molt 
diverses, ocupa un lloc central a la litera- 
tura i al pensament de la segona meitat 
i la fi del segle XIX (Nietzsche, Dos- 
toievski, Bloy, ...) i és en contacte amb 
a uests contes i, molt especialment, en 
re%ció amb l'impacte dels nous punts de 
vista que sobre el tema formula Emest 
Renan. 

Per acabar, si haguéssim de parlar 
d'influencies estrictament literaries so- 
bre els contes de Diego Ruiz, a part de 
tot el ue ja s'ha comentat, em sembla 
molt bzvia la de la literatura de DIAn- 
nunzio: en els personatges femenins 
sobretot, en l'erotisme deliqüescent i en 
l'estil d'alguns contes en que, no sempre 
de maneri reeixida, vol imitar l'elegan- 

cia, artificiositat i refinament del model 
italia. De fet, D'Annunzio és un referent 
fonamental per a l'anomenat ~ r u p  de 
Girona (especialment M. de Pa o1 i X. 
Montsalvatge), escri tors amb els quals 
el nostre autor esta&lí una estreta rela- 
ció primer a través de les col.labora- 
cions de tots ells a «El Poble Catalb i 
reformada després amb la seva estada a 
Salt com a director del Sanatori fre- 
no &tic. 

d)er altra banda, també s'hauria d'estu- 
diar l'obra literaria de D. Ruiz en relació 
amb la tradició del conte fantastic que 
travessa tota la literatura decadentista 
(E. A. Poe, G. de Maupassant ...). Crec 
que aquesta influencia es odria resse- 
guir en l'ús i l'aplicació de Seterminades 
tecniques narratives (la narració en pri- 
mera persona, la construcció de la ver- 
semblanca, ...), i'evocació d'estats psi- 
colbgics marginals o anomals, l'interes 
per als fenbmens paranonnals, la inser- 
ció del fantastic en els processos subjec- 
tius de la percepció de la realitat ... 1, en 
aquest sentit, també es podria investigar 
la possible influencia de concepcions 
rovinents de tota la pseudo-literatura 

formada pels tractas i els manuals dels 
nombrosos corrents espiritistes i esote- 
rics tan de voga a l'epoca.18 

De totes maneres sóc conscient de la 
dificultat, de delimitar massa estricta- 
ment la filiació d'uns trets que són ja 
forca confusos en els seus mateixos orí- 
gens i que, en darrer terme, conformen, 
tots ells, el repertori del que podem ano- 
menar l'imaginari decadent. Espero 
haver demostrat suficientment que la 
literatura de ficció del nostre autor s'ha 
de llegir des d'aquestes coordenades 
que, per altra banda, li roporcionen 
uns models adients per aya realització 
del seu rimer proposit: utilitzar la lite- 
ratura a? servei, i en benefici, de les se- 
ves intencions filosbfiques. 1, justament, 
una de les principals mancances que 
més sovint pesa sobre els contes de 
Diego Ruiz és la distancia insoluble i el 
contrast que es produeix entre una tra- 
ma excessivament esquematica i banal i 
unes extem oranies i estranyes preten- 
sions filoso K 'ques que, com que no s'a- 
consegueixen integrar satisfactbriament 
dins la ficció narrativa, acaben esdeve- 
nint forqades i ridículament gratuites. 

18. La influencia dels corrents esoterics sobre el 
modernisme catala 6s un tema encara molt poc 
estudiat. Cal destacar-ne l'article d'Eliseu TRENC- 
BALLESTER, La teosofia a Catalunya i la seva inflzdn- 
cia sobre lárt n~odemista, uEls Margesn, 15 (1979). 
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