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J - EL PERSONATGE 

1.INTROOUCCIO: Oídac Ruíz i ROdríguez o Diego ~uíz, COm és més conegut, 
lO! i que s'identifica plenament amb Catalunya es un personalge curiós 
alra,ent de la nostra medicina del primer ter<; del segle XX. Fou psiquialre, 
director del manicomi de Salt. Fou filosof, autor d'una obra extensa i heleroge
nia. Estigue vinculat a correnls culturals no conformistes: sovint no encaixa 
amb la societat que I'envoltava. Fou personatge polemic, sobre tol ran de 
la novel.la de Prudenci Bertrana, pero en el fons encara és poc conegul. 
La seva obra és vasta no sempre de lectura faci l. Les dades sobre la 
seva vida són sovint poc concordanls en el detall. Ha alrel diverses vegades 
I 'atenció deis estudiosos, sense que coneguem encara cap treball aprofundit 
i global sobre la seva obra i activitat. 

Va viure di verses vega des molts anys a I'estranger i de fet a Catalunya 
va estar-hi dura nI tres períodes, no massa Ilargs cap d'ells. Els anys d'estu
dianl (c. 1894-1901); els primers anys de la seva arrancada intel.lectual 
(1905-1913), els de la segona República (1931-1939). De fel tres períodes 
espa,ats, d'uns sel o vuit anys cadascun d'ells. Aquí donem una primera 
nota o introducció a I'esludi de la seva obra i ideologia. 

2.DADES BIOGRAFIQUES. Les dades sobre la vida de Diego Ruíz sense ser 
escasses lampoc no són abundants més d'una vegada no són coincidents 
del lot segons (es diferents fonls. Així passa amb la data de naixement. 
Creiem que va néixer a Malaga el 13 de gener de 1881 (1). Pero tenim dades 
publicades sobre I'any 1882 i adhuc el 1885 (2). Es deia Diego Ruíz y Rodríguez 
Toledo (3). El seu pare era metge i el seu avi matern també (4). Els anys 
d'infancia els passa a Malaga, Cordova Granada (S). El seu pare morí 
aviat, a Buenos Aires i el 1895 passa a viure a Barcelona on un ancle seu, 
el Dr. Rafael Rodríguez Méndez era catedratic d'Higiene a la Fa'cultal de 
Med,cina (6). En aquests anys d'esludiant ja va comen<;ar a escriure, des 
d'un assaig d'astronomia (7) a artic!es a la Vanguardia (8). També fou 
aleshores, qua n tenia divuit anys, que va coneixer Gaspar Sentiñón. apostol 
patriarcal de J'anarquisme teoric a Catalunya (9). Sentiñón, ja vell, va 
influir intensament en el pensament de Diego Ruíz, el qua! li va dedicar 
molls anys més tard, en plena República, un deis seus Ilibres més representatius 
(10). En aquests anys va col.laborar intensament a la Gaceta Médica Catalana, 
revista basica de la nostra medicina, que era dirigida per Rodríguez Méndez 
(11) • 

L'any 1902 acaba el primer perío-de catala se'n va a llalia (12), 
on es doctora a Bolonia amb una tesi sobre psiquiatria. Aquesta estada a 
Italia el marca molt (IJ),E! 1904 és a Paris on va viure gairebt només a 
Sainte-Genevieve (14) El 1905 torna a Catalunya. Aleshores comen<;a una etapa 
de gran productivitat. El mateix 1905 publica la "Genealogía de los símbolos", 
obra important en el seu pensament juvenil (15). Entre els seus vint-i-quatre 
i trenta anys té una producció considerable. El 1906 sortí "Jesus como voluntad", 
amb el subtítoJ "Dialéctica de la creencia cristiana". De seguida la "Teoría 
del acto entusiasta" "Llull. maestro de definiciones". El 1907 e! seu primer 
Ilibre en catala: "De I'entusiasme com a princlpl de tota moral futura", 
edita! a la Biblioteca Catalana de Filosofla. El mate;x any "Nieto de Carducci" 
en part autobiogrSfic. El 1908 publica, a la Biblioteca popular l'Aven<; (num. 
76) "Del poeta civil i del cavaller" i de seguida "Cantes d'un filosof". Després, 
el 1911, "Con tes de gloria i d'infern", seguils, en el maleix volum,dels "Dialegs 

mllxlmes del Super-Christ". De fet doncs, als trenta anys, té una obra 
considerable ¡ densa en el camp del pensament. Aleshores és un deIs grans 
valors joves de la intel.!ectualitat catalana (16). 

Es psiquiatre a Salt (1909), director del manicomi amb idees noves 
(17). Escriu a la premsa, al "Poble Calala", a "Luz", una revista que havia 
funda! amb Roviralta (18). Junt amb Prudenci Bertana, amic seu, publica 
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un fulletó sobre "la locura de Alvarez de Castro" (I9). Aixo li 
adversitals. Té també prob!emes amb Bertrana, el qual acabara 
contra ell, escrivint una novel.la "Jo, memories d'un metge 

causa grans 
anys després 

filosof" (20). 
Aquí, amb un grau de semblan<;a que no sabriem dir, i amb el nom de Daniel 
Pérez, retrata la persona de Diego Ruíz (21). Probablement !é problemes 
personals, o així ho ínsinua Ber!rana. 

De fe! la situació se li fa dificil en I'ambien! no massa obert de la 
Girona d'aleshores i el 1913 se'n va del país (22). Ja no tornara a establir-s'hi 
fins els anys de la República. Va al París de jusI abans de la guerra; 
a Proven<;a, on hi ha les festes en honor de Frederic Mistral (23) i a Italia, 
on es quedara uns anys. AII í escriu bastan!. Un parell de II ibres prenent 
posició contra la guerra (24). lambé sur! "L'Anima di Ferrer" sobre tot 
el 1920 publica, a BoJonia, una obra que es considera cabdal per a I'estudi 
del seu pensament "Prima prova d'un Principio nuovo sulla natura del lempo", 
on fa una analisi del temps i el relaciona amb el dolor (25). 

Marxa d' Italia, on hi estava bé, per causa del regim feixista. Vialjara 
per {'Orient proper (Egipte, Palestina; 1925-1928) (26). Altre cop a Fran<;a 
i, ja quan la República, torna a Catalunya. Aquí el 1925 havia sonil el 
II ibre de Berlrana que va moure una gran polemica (27). Ara tornaran uns 
anys de bona produclivilat pero més irregular rnenys comprensible que 
els escrits d'abans. Ja sera un metge que no exerceix, un psiquiatre més 
per la seva historia i personalital que pel seu presenl medic (28). Bohemi 
a I 'ateneu, home de vida curiosa (29), torna a la 1Iuila del paper escri!. 
Alguns papers seus són poc intel.ligibles. Entre les obres d'aquest pedode 
cal fer esmenl, si més no, de quatre: "Misatge a Macia" ¡"El crim deis 
reis catolics i la fi de la mlsslO de Castella", tots dos de! 1931. Aquest 
últim és dedicat a Gaspar Sentiñón, que h¡ és al.ludil en el lexl (30). Després 
"Represión mental en Alemania", el 1933, (31) "Vacunar es asesinar ••• ", 
contra les id~es de Jenner (32). 

El 1936 reedita els "Con les d'un nlosof". Després encara algun fulletó 
de guerra (33) 1 'exi I i a Fran<;a. Visqué un lemps a París després a 
Biarritz. Allí va casar-se. Va publicar Ilibres sobre Pau Casals sobre 
Goya (34). Malalt, es visitava sovint a lolosa del' Llenguadoc, on va morir 
de repent, el mes d'agos! de 1959, per causa d'un infar! de miocardi (35). 
La seva obra va quedar oblidada avui és recordada de manera esporadica, 
més com a curiositat, pero sense entrar-h; a fons. Per aixo hi fem aquesta 
primera aprox¡macTó, anat1tzanl una obra curta, pero interesanl, que ens 
sembla prou indicadora d'alguns trets del seu pensamenl. 

Malgral aquest ob!it hem de recordar que I 'obra de Diego Rufz fou relaliva
menl valorada en el seu lemps, sobre tot en el període inicial, i més a altres 
palsos que aquí maleix. A Fran<;a (36), Alemanya (37), Suissa (38), Argentina 
(39) i sobre tol a Italia (40), el seu nom era conegut, la seva obra estudiada 
¡ adhuc fou consideral com un filosof amb idees noves. Se'! definí com el 
filosof de I 'entusiasme, d'acord amb una pan deis seu s escrits (14). Aquí 
Maragall el copsa de manera magistral. El pro!eg deIs Contes d'un filosof 
és una de (es millors exp!icacions de la personalitat de Diego Ruíz i és 
important perque a!eshores I 'autor era encara moll jove i no havia manifeslat 
plenamenl el que portava a dintre. Maragall parla de la for<;a personal 
de la seva expressió, pero també diu que és una for<;a estranya i, segons 
com, temible. I segueix textualmenl: "Perque en Diego Ruiz és un element 
exotic en la nostra anima, i exasperat, i dolorós, i pertorbador. En una 
paraula, creador". I més enlla: ,,~s una for<;a que no s'ha sabut o no hem 
sabut aprofitar encara... ¡ aclua lota sota, sense engranatge, sense fre; 
i va arborada". !:.s difícil trobar un retrat més precís de Diego Ruíz. També 
s'ocuparen d'ell Manuel de Montoliu (24), Menéndez Pelayo, Bonilla San Manín, 
Dorado Monlero i al tres (34). 
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Il-ELS CONTES 

Diego Ruíz publica dos Ilibres amb el títol generic de "Contes". Els 
Con tes d'un filosof i els Con tes de gloria d'infern. El primer conté quinze 
narracions, totes breus, algunes brevissimes, que en I 'edició deis Quaderns 
literaris, de 1936, comprenien vuitanta pagines. El segon té disset narracions, 
també breus. Hi ha considerables diferencies entre els dos llibres, a part 
de que el segon esta seguit deis dialegs del Super-Christ i de les Maximes. 

Ens sembla que el primer Ilibre té més qualitat literaria i que permet 
copsar més bé alguns deis múltiples aspectes de la ideologia de Diego Ruíz. 
El segon és més polemic i esta més centrat en les opinions entorn de la religiÓ. 
Són dues obres molt diferents. El que ens importa ara no és la qualitat 
literaria, tot que no és dolenta, sino les idees que s'hi traspuen. També 
hem de dir que el Ilibre permetia reconeixer personatges del temps ; que 
va provocar un cert rebombod (44). Entre els aspectes del seu contingut 
que ens interessa remarcar més claramen! hi trobem: 

--les idees sobre la mort, bé sigui el fet mateix de la mort o bé els 
fenomens que poden apareixer després d'ella. 

--els fenómens paranormals, adhuc en cadavers, alguna vegada amb 
un intent d'explicació científica. També els relacionals amb els somnis. 

--el reJat de malalties mentals, amb una gran finura clínica, que ens 
revela la seva formació com a psiquiatre. 

--les idees religioses, sobre tot en torn de la personalitat de Jesucrist. 
També la particular visió sobre el poble jueu. 

--les idees sobre la foq;a de la voluntat. 
--la visió universalista, europea, que es traspua en tol el cos de I'obra. 
--molt matisades encara, i poc desenvolupades, les idees sobre el temps, 

que seran després un punt important del seu pensament. 
Analitzem ara cadascun d'aquests aspectes. 

1. La idea de la mort. Es troba, d'una manera o altra, en la gran majoria deis 
contes de la primera obra, i poc en la segona. S'hi expressa de maneres 
ben diverses. D'una banda la presencia freqüent del fenomen real de la 
mort, ja sigui d'una manera esperada (Madame Ricard, con te núm. 1); per 
malallia, amb I'impacte sobre el propi metge, que és impotent per a evitar-la 
(L'anima d'un vaixell); o pressentida, així la mort de Paco Arana en el 
conte "Un somni ben somniat". 

També les di verses formes, ja sigui la mort natural, com són els tres 
casos ja esmentals; per suicidi ("El suicidi de miss Manry", primer conte 
del segon Ilibre); o bé agressiva contra altri, així l'impuls assass' d'una 
gossa, o del mateix home ("Una ira", "Una historia cruel"). La mort és, 
doncs, una de les idees més presents en els contes de Diego Ruíz i la comenla 
des de punts de vista molt diversos ¡ rics. Creiem que aquesta és una constant, 
potser ambivalent, del seu pensament, 5; més no en aquests anys jovenívols. 

2. Els fenOrnens després de la mor-!. Aquestes idees sórt prou importants, 
es reflexen prou vegades, per a considerar-les en un punt diferent del 

de la mor!. Si bé aquesta és un fet normal a la vida, ja no ho és tant 
el que hi hagi fenomens postmortals. Ruíz amb la seva imaginaclO ; tecnica 
literaria ¡ amb una for.;a descriptiva molt realista n'esmenta més d'un ca5. 

En el primer deIs contes, que és el més Ilarg, "La veu de Madame 
Ricard", explica amb un detall molt real gairebé convincent, com dues 
germanes senten, les dues alhora. la veu d'una veTna que havia mort 
feia dos dies que crida a una d'elles. El fenomen es repeteix. L'autor 
intenta analitzar científicament la percepció i exclou la possibilitat d'un 
deliri o d'una a!.lucinació. Dóna una explicació paranorma!. La veu ha 



_ 88 -

quedat enregistrada, en vida, com si fos en un fonograf, en unes monedes 
de plata, objeeles moll estimats per la protagonista. 

En el segon eonte hi ha la premonició de la mort d'un familiar {el 
pare de Violette}, pef' mitja de dos episodis en somnis. A la quarta narració 
{"L'anima d'un valxell") esmenta com el cadaver d'un mariner, mort durant 
una travessia, i que per tant ha d'ésser tlenr,;at al mar, es gira en el mamen! 
en que se submergeix el cap, despedint-se del vaixell. Aixo vol dir, segons 
la interpretació d' un vell mariner, que esta contento El vaixell també es 
desvia del seu camí. Es el cas en que Diego Ruíz intenta donar una explicació 
més versemblablemen! científica. 

En el relat "Una agonia al Cimone" comenta els fenomens de visió panorami_ 
ca i total de la vida en les proximitats de la mor!. 

3. Altres fenomens paranormals. Continuen essent un deis punts de l'interes 
de O. Ru¡z. A la tercera narració ("Un rellolge fidel") esmenta el fet de 
que un rellotge que tenia la corda don.ada es para en el mateix momen! de 
la mOrt del seu propietario A la narració "L'anima d'un vaixell" no hi ha només 
la despedida del eadaver sino que s'indica que el vaixell es gira després 
del Ilenr,;ament del mariner mort. 

Un deis cantes més trpics d'aquests aspecles del pensamenl de Diego 
Ruíz és "Una resurrecció a Paris" -que esta dedicat a Eugeni d'Ors-. Parla 
d'una experIenCia a la Salpétriere comentant com per la 10r<;a de l'amor i 
la voluntat de I'experimentador, el cor d'un cada ver poI arribar afer novament 
un unlc batec. Diu cloen! el cante: "El cor ha balegat un mamen!. Per un 
moment hem opera! una resurrecció". 

4. La malal!;a mental. Es copsa en més d'un deis cantes. Pero és parlicularment 
interessant el titulal "El boig Macbeth sacerdol", que s'havla publica! abans 
en forma independent. Hi ha diversos episodis que I'autor rela.ciona amb 
la seva estada a Reggio-Emilia, en un manieomi, qua n el$ seus estudis a 
Bolonia. Aquí els deliris, I'estal d'exeitac1ó, el sentiment de culpa altres 
aspecles ens donen quadres psicopatologics descrits per una ma tecnica. 
Igualmenl la malaltia que porta a I 'automut¡lació, a¡xi la del doctor Harischtz 
en I'últim cante del primer Ilibre "Com vaig quedar cee". 

5. El sentiment de culpa. S'expressa ben Ilargament en un deis contes més 
extensos "El boig Macbeth sacerdot". També es traba clarament expressat 
en el cante "2, carrer d'Enten~a" on un deis personatges es considera responsa
ble de I'ensorrament d'un edifici, degut als seus pensaments de ruina. 
Oiu: "Us ha confesso desesperadament, soc jo 1'únic responsable de la rU
ina de la casa", i després ha rebla: "Sr, soc la causa de la ruina deis 
cinc pisos d'aquelJa casa, perque he pensal fortament, intensament, pensaments 
de rurna". Creu, doncs, en 1'eficacia i la fOr~a del pensament, més que 
de la propia acclo fÍsica: "Deu me'n guard d'una Idea de Mal, més encara 
que del mal mateix". I aquesta mateixa idea de culpa la trobem en La narració 
"Una historia crue!" sobre la mor! d'un gato 

6. La voluntat. -Aquesta és una de les constants més importants en el pensament 
de Rurz, aquí en altres escrits. Adhuc podria definir_se'! com un filosof 
de la voluntat, si més no en molts aspectes. En aquesta etapa de la seva 
vida li dedica diferents assaigs. Aquí s'hi reflexa aquesl pensament, per 
exemple quan ens parla, en el primer cante, de le "voluntal de somniar" 
que "tenia quelcom d'aquella virior grega que aplicada als fets diaris de 
la vida -el camp de batalla de la voluntat de viure- produeix els herois 
i els criminals" (p.19). 1, així, parla de les al.lucinacions voJgudes, de, 
la voluntat de potenCia i de viure I de la seva capacita!. I adhuc la voluntat 
de produTr fenomens per fora de les Ileis normals: "1 per que la voluntat, 
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referint-se a objectes inanimats, en 
de la primera narració. 
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sensibles les materies opaques? •• " diu 
aquest cas les monedes, ja esmentades, 

7.EI Temps. El temps sera, més tard, un deis punts elementals en el pensament 
de Diego Ruíz. Si no una constant sera un puntal de la seva filosofia. l'any 
1920 publica un assaig italia que considera fonamental. Aquí hi trobem 
referencies encara aurorals, pero que ja són indicadores. Ho diu en l'advertEmcia 
escrita per a la segona edició: "En els meus escrits hi ha una continuitat. 
No he tingut més que una idea: Que és el lemps? .• Art és sentit del temps. 
Sentil del temps,vida, pensament i ciencia". 

8. El 
con tes 

Judarsme. Un deis 
és el relatiu als 

temes més 
jueus. Hi 

marcats, 
ha prou 

al ¡¡arg de la segona 
histories per a veure 

serie de 
la seva 

POS¡C10, podríem dir que ambivalent, envers els jueus que esmenta en diversos 
Ilocs d'Europa. Aixi en "Praga daurada" ° "Una ni! a Palestina" que transcorre 
a Florencia. 

9. Les idees sobre Jesucrit. Aquesta és la tematica que domina el segon 
Ilibre. Podem dir que el centre, si bé- no úniC, de I'obra es troba en els 
relats dedicats a I'estudi de Jesús com a personatge historic religiós. És 
ben patent la seva posició polemica en fron! a la imatge i figura de Jesús 
(així el nomena). O'una banda per mitja d'explicacions naturals deis relals 
evangelics, als quals menysprea. Així I'explicació del robatori del cadaver 
front a la idea de la resurrecció. O la desdivinificació del personatge, per 
exemple relatant l'existencia d'una nena, Ruth, filia seva i de la samaritana, 
que mor de fred. Després d'aixo el pare es deixa agafar. O més enlla qua n 
remarca I 'enuig de Jesús amb el Pare Etern, o la identificació que fa de 
les figures de Jesús SaLan i Satan o llucifer (Pág. 245 de les Maximes). 
la major part del segon llibre de con tes és doncs clarament polemic en front 
al cristianisme. 

Els Oia.legs del Super-Christ, que no analitzarem ara, són una continuació 
d'aquesta Ifnia de polemica religiosa. Hi senyalarem, breument, com hi trobem 
també algunes constan!s del pensament de Ruíz, per exemple la preocupació 
per la mort, així la mort voluntaria, el suicidi (p.192), o I'afirmació de 
la voluntat, en moll di verses formes (p.195): de viure, de morir O de ruina, 
d'esser Déu, el que el porta a l'anunci de l'Ultravertebratj o la voluntat 
de creure (p. 208). 1 més enlla encara esmenta la moral de l'entusiasme. 

10. La visió europea. Els escrits de Diego Ruíz són oberts geogrMicament. 
Tenen una visi6 universal. El mateix encap<;alament de molts cont~s ja té 
una cita, en Ilengua variable, pero en el primer llibre amb majoria anglesa 

cites de Shakespeare. poques franceses o ¡talianes. Els maleixos relats 
passen a diferents Ilocs: Italia, Fran<;a Anglaterra, el Nord d'Africa, adhuc 
algun a Catalunya. Creiem que aquesta v,s,o universal és important com 
a componen! de la personalitat de Diego Ruiz. 
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1.- RAHOLA, C.: Una autobiografia del doctor Diego Ruiz. Rev. de Catalunya, 
1926, 111, (19), 22-25. Dóna aquesta data, basada en material subministrat 
pel propi Diego Ruíz. Domenec de Bellmunt, en dos treballs esmentats 
més endavant, dóna el mateix any 1881. 

2.-

3.-

La data de 15 de mar<; de 1882 apare ix en un treball aparentment ben 
i nformat: RIGAU, P.; BETANCOURT, 1.: La obra del fi lósofo español 
Oiego Ruíz, París ( Imp. Vaugirard) , 1913, fulletó gros, de 16 pagine5, 
amb un retrat de Ruiz. També h esmentada a l'Enciclopedia España 
(E.U.I. 52, 784-785) . També l'hem donada a CALBET, J.M. ; CORBELLA,J.: 
Oiccionari biogr8fic de metges catalans. Barcelona, 1981-1983, vol. 
111, pp. 61-62. A la segona edició deis Con tes d'un filosof, a la nota 
introductoria ., dona oom a data de naixement el 13 de gener de 1885. 
Probablement sigui un error d' impremta i sigui 1881. 

v. la nota previa a la segona edició deis Contes, 
Ouaderns literaris, núm. 104; 1(36). En a(tre 
segon cognOm: Alvarez de Toledo. 

ja esmentada (Barcelona, 
Iloc hem trobat com él 

4.- RAHOLA, loe. ci!. p. 22. 

5.- També havia estal, molt petit, amb el seu pare, a Valencia ¡ Barcelona. 

6.-

7.-

8.-

9.-

Rahola, loc. ci!. p. 22. Aspecte5 biografics es troben a la seva obra 
Nieto de Carducci, que té el subtítol "Confidencias, memorias y cartas 
de un endiablado de nuestros días". Barcelona (Imp. Fidel Giro)1907. 

Sobre Rodríguez Méndez v. CORBELLA, 
granadino en Cataluña: Rafael Rodrfguez 
Hist. Med. Granada, 1973, 1,229-236. 

J.; CALBET, 
Méndez. Actas 

J.M. ; 
IV 

Un médico 
Congr. Esp. 

"El origen del sistema planetario , 'u, consecuecias deSde el punto 
de vista filosófico". Barcelona ( Tip. La Académica) 1897. E, un fulletó 
de 30 pag5. que ua llegir, oom a trebal! d'alumne, a la cátedra de 
Geologia ; Botanica, q"e portava Odón de Buen, I 'any 1897. 

Oiu Rahola, p 23, "O'aquella 
del entusiasmo", publical a 
seus escrits polemics. 

mateixa epoca és 
La Vanguardia, 

Sobre Sentiñón v. CORBELLA, J.; CALBET, J.M.: 
'1 laboral de dos médicos anarquistas del siglo 
Cata la Medicina del Treball), 1984, 171 pag5. 

el seu article "Hipócritas 
que fou el primer deis 

El pensamiento 
XIX. Barcelona 

sanitario 
(1 Congr. 

10.- Sobre la influencia de Sentiñón 
"El crim deis Re;s Catolics ... ". 
pags. 136-137. 

v. Rahola, p. 23. Li dedica et I libre 
També I 'esmenta en "Missatge a Macia" 

11.- A la Gaceta Médica Catalana hi ha una extensa col.laboraclÓ, com a 
redactor principalment. L'any 1900 hi publica un estudi exlens "Fi5iología 
del sueño", dividit en quatre parts. H¡ Irobem, en total 110 col.laboracions 
signades que per an'l5 són com segueix: 1897 (8); 1898 (2); 1899 (29), 
1900 (41); 1901 (22); 1902 (6); 1905 (2). Col.lab<'ra sovint en notes 
bibl ¡ogrMiques. 

12.- Rahola dóna aquesta 
que tan profundamenl 
de doctor al clauslre 

data (p. 23), diu: 
havia d'influir_lo, 

de Bolonya, amb 

"El 1902 se n'anava a ItaliE! 
I 'any següent es graduE!va 

una tesi sobre psiquiatria". 



13.-

14. -

15. -
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Aquesta data lambé és la de la 
Contes. Rigau-8etancourt i Doménec 

Igualment passa amb la data de 
esmenta I'any 1894; a la segona 
Rigau diu la de 1896. 

Rahola, p. 23. 

Rahola. p. 24. 

Són do' volums, tamany butxaca, 
a Berna "na síntesi: "Die Welt ein 

nota previa de la segona edició deis 
de Bellmunt donen la de 1901. 

la seva arribada a Barcelona. Rahola 
edició deis Contes consta la de 1895; 

d. 182 198 pagines. El 1914 publica 
Symbol". 

16.- Altres escrits de Diego Ruíz en aquest període són: 

- "El boig Macbeth sacerdot" a la NoveLla Catalana, 1907. 
- Dos 1reballs psiquiatrics: "El ocaso de la responsabilidad y la orienta-
ción científica del peritaje freniátrico", fet a Italia, (Barcelona, 1909) 

"líneas fundamentales para un concepto unitario del tic, la idea 
fija y la fobia" que és un resum de la seva tesi de Bolonia (Barcelona, 
1909) • 

El 1913, encara aquí, va publicar un text sobre Verdaguer "la idea 
y el sentimiento de América en la obra de Jacinto Verdaguer" i un 
Ilibre sobre Sitges, amb dibuixos de Joaquim Sunyer: "Blanco refugio 
guia espiritual de Sitges", que va editar el seu germa Josep, perdent-hi 
els diners que li queda ven (v. VERDAGUER, Mario: Medio siglo de vida 
barcelonesa. B (Edil. Barna), 1957, pp. 238-239. 

17.- Deixava sortir els malalts men1als en Ilibertat pel carrer "obrint de 
bat a bat les portes del manicomi", "innovació que va produir un esvera
ment general a Girona", v. DOMENEC DE BEllMUNT: Cinquanta anys 
de periodlsme catala. Andorra la Vella (Ed. Mirador del Pirineu) 1975, 
243-249. v.p. 244. Dom/mec de Bellmunt 18mbé és autor de I'artic!e: 
"El doctor Diego Ruíz" a la serie Morts a ¡'Exili (122). Avui, 13-gener-1959 
p.4. 

18.- v. Domenec de Bellmunt (1975) loc. ci!, 

19.- BERTRANA, P.; RUIZ, Diego: La locura de Alvarez de Castro. 
sobre la psicología patológica de un episodio heroico. Girona 
Dalmau Caries), 1910. (61 pags.). 

Ensayo 
(Imp. 

20.- El texl ha tingut una certa importancia. la primera edició fou el 1925. 
Fou reeditat el 1934 i el 1978 s'incorporava a la Col.lecció "Les millors 
obres de la literatura catalana". 

21.- El mateix Ruíz s'en ressentí. A l'advertencia de la segona edició deis 
Con tes (1936) diu: "L'obscenitat ha inspirat un Ilibre comarcal entorn 
de la meva vida" i també "el Ilibre obsce que corre sobt'e mí". 

22.- Rahola, 
sur un 
a París 

p. 24. El 
systeme de 

el Ireball de 

mateix 1913 publica a París "Notes autobiographiques 
philosophie de I'enthousiasme", fulletó breu. surt 
Rigau i Betancourt. 

23.- Rahola, p. 24. 

24.- Són "la 
1914) i 
de 1915; 
Foschini 

guerra d'oggi considerata como una delle belle arIjO! {Pragatto, 
"Impromptu adversus Austriam" (1915) (Rahola, dona la data 
Palau la de 1914). Aixo motivara un treball sobre ell d'Antonino 

"Un filosofo. del!a guerra" (Bolonia, 1914). 
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25.~ v. la inlroducció a la segona edició deis Con les (1936). D' aquesl període 
hi ha larnbé do, treballs de tema cosmogonic, publicals a Berna (1913 
i 1914) , esmentats pee Palau; allres tres a Italia "La vida d'en 
Pepet o de la dissort d'en Pepet poc haver estat massa bon minyó". 
Barcelona (J. Horta Imp.) 1920, (76 p.3gs.). Tots esmentats W Palau 
( . 18, pags. 94~95. 

26.- Contes, segona edició (1936), inlroducció. 

27.-

28.~ 

v. p.e. FARRAN 
(L'aspecte moral 
(19), pags. '~9. 

No I'hem trobat oom 
editada p" Sindicat 
com a psiquiatre en 
oplar a "na pla<;a 

MAYORAL, 
I 'aspecte 

J.: A proposit 
literari)". Rev. 

del 
de 

'Jo' de 
Catalunya. 

P. Bertrana 
1926, 111, 

a col.legiat a la Guia Médica de Catalunya i Balears, 
de Metges de Catalunya (1935) • Tampoe se' I recorda 
exercici en aquesta epoca. Sembla q"e va intentar 

al sanatori menlal de Santa Coloma. 

29.~ v. Domenec de Bellmunt (1979), M. Verdaguer, loe. cil. 333-334, que 
remarca: "el filósofo llevó siempre a su lado una mujer guapa". 

30.- v.p. 117: "1 
Caries Gaspar 

fou el meu plorat 
de Sen\iñón ••. n. 

meslre, 'O" el me" gran doctor Lluís 

31.- Té com a sublílol "Piezas de convicción para un juicio sobre el nazismo 
y la cuestión judía". Diego Ruíx ja es posa sota el nom, en els Ilibres 
d'aquest període "asociado español del Klastos Club". 

32.- El lilol sencer 
Barcelona (Imp. 

és; "Vacunar es asesinar. 
A. Nuñez) 1935. (205 pags.). 

Dejarse vacunar, suicidarse". 
E.s un tex! mol! polemic. 

33.- D'aquest període republica hi ha gairebé mitja dotzena de treballs 
més. Tenim notícia deis següents: 
- "Sevilla! Acto de acusación contra una burguesía disponible" (Barcelona, 
1931) • 
- "RabasB morta. Un episodiO de la guerra social en el N.E. de España". 
Barcelona, 1932. 

"Anti-Goethe". Barcelona, 1932. 
"El Duce contra el Negus". Barcelona, 1935. 
"Contra las grandes empresas .•• ". Barcelona, 1936. 
"La obligación de pensar". Barcelona, 1936. 

Del período de guerra hem trobal: "Primero de mayo de sangre". Barcelona, 
1937, editat junt amb "Germinal" de Rodolfo Rocker (fulletó de 31 pags.). 

34.- Domenec de Bellmunt (1975) pp. 245-246. 

35.- v. Domenec de Bellmunt (1975-1979). En una visila a Toulouse, on anava 
a visitar~se al sanatori de Purpan va fer una mort de repenl, al carrer, 
a I'avinguda Jean Jaures. El propi Oomenec de 8ellmunt el va atendre. 

36.- v. el Ireball de Rigau i Betancol'r\ (Paris, 1913) nota 2. 

37.- v. VEINTRAUB, G.: Die Enthusiasmusetthik nach Diego Ruiz. Hamburg, 
1913. És esmentat a la introducció de Contes (1936, 2~ ed.). En el 
treball de E. Chipoco de Portocarrero (v. nota 39) el titol esta Ileugera
mpnt modificat ¡ indica que fou publ ical a Zurich també el 1913. 

38. - A Berna publica tres treballs: 
ein symbol", ja esmentat, (1914), 

"Das Ueberwirbeltier" (1913). "Die 
i "Kosmogogischer Oialog" (1914), 

Welt 
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39.- E. CHIPOCO DE PORTOCARRERO: Diego Ruíz {notas de una personalidad 
de filósofo y de médico. Buenos Aires, 1915. Es un fulletó de 23 pagines 
en el qual considera a Ru'z influi¡ per Leibnitz, El qualifica de "Leibnitz 
español" (p, 23), 
José Ingenieros, personalitat importan! de la cultura argentina de comeno;a
ment de segle, en el seu llibre "La cultura filosófica en España", Madrid 
(Imp. M. García y Sáez). 1916, esmenta a Ruíz, destacant la seva 
interpretaci6 psiquialríca de la historia i la seva idea de I 'Ultravertebrat 
(pags, 194-196), 

40.- Ja hem esmentat treballs seu s publicats a Italia, Estudis sobre el! 
son el de RAVEGNANI, G.: II filosofo dell'Entusiasmo, (Ferrara, 1914), 
el de FOSCHINI, A.: Un filosofo della guerra. (Bolonia, 1914); el de 
CAMPANI, R.: Studio sulla guerra d'aggi. Gazeta dell'Emilia, l1-X-1914. 

41.- v. sobre tot Ravegnani 1 Chipoco de Portocarrero, ja esmentats. 

42._ MONTOLIU, M. de: Estudios sobre ,. personalidad de Diego Rurz. L. 
Vanguardia (Barcelona) , S_X_1912. Ruíz havia dedicat • Montoliu e' 
.eu I libre "De I 'entusiasme com • principi de tola moral fulura" de 
I 'an)l 1907. 

43.- Menéndez Pela)lo va publicar una carta a la Publicitat de Barcelona. 
Esmenta a Diego Ruíz com "un genio metaHsico de especie rara )1 sutil". 
11. Chipoco de Portocarrero, loc. cit. p. 9. 
Una relació de diverses refert'lncies a 1 'obra de Ru'z es troba en el 
treball de Rigau j Betancourt (p. 6). Apart deis esmentats se citen 
escrits d'Alexandre Plana (Poble Catala, 5-1-1913; i Catalun)la, 26-IV-1913) 
J. Pérez Jorba {Poble Catal~, 28-IX-1913)j Canalias Mestres, Asín, Pela)lo 
Vizuete, Eugeni d'Ors, i J. Lleonart. 

44.- v. Verdaguer, M. loc. cit. p. 335. Diu textualment " ... Iuego public6 
un libro de cuentos con clo1!lve, al que don Juan Maragall, ingenuamente, 
le puso pr6logo, quedando conlrlstado al llegar hasta él las lamentaciones 
de los vejados. Don Miguel de Unamuno tUllO menos paciencia )1 en 
los Lunes de 'El Imparcial' definió a Diego Ruíz de modo agresivo". 
G. Oíaz-Plaja a "Estructura )1 sentido del novecentismo español". Madrid 
(Alianza Ed.) 1975, li dedica unes pagines (129-131). 




