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ANNEX I.

Imatges relacionades amb Àngel Ruiz i Pablo

Fotografia d’Àngel Ruiz i Pablo (Es Castell 1865-Barcelona 1927)
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Literal acta de naixement d’Àngel Ruiz i Pablo, que figura com a fill natural de la seva

mare (“Es hijo de fuera del matrimonio”), ja que els seus pares mai es van casar.
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Còpia de l’acta de casament d’Àngel Ruiz i Pablo amb Caterina Manent i Victori.

Perspectiva de la casa número 5 del carrer del Roser, de Ciutadella, on va viure Àngel

Ruiz i Pablo, i la placa a la memòria de l’escriptor.
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Epistolari de cartes Joan Alcover- Àngel Ruiz i Pablo.
(Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya)

Carta de Joan Alcover a Ruiz i Pablo (Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya).
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Carta de Miquel dels Sants Oliver de 1894 dirigida a Ruiz i Pablo.
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Carta de Josep Carner dirigida a Ruiz i Pablo (no posa l’any).
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Coberta del llibre “Per fer gana”.

Portada de l’edició de les novel·letes menorquines Del cor de la terra i Classes

passives publicades per  la Biblioteca Popular de L’Avenç el 1910 (Fons documental

Àngel Ruiz i Pablo de l’Institut Menorquí d’Estudis).
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Alguns dels diaris i revistes en les qual col·laborà Ruiz i Pablo.
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Referent a les relacions que Ruiz i Pablo va establir amb personalitats de

l’època, me sembla important fer ressò d’aquesta notícia, apareguda al diari

Menorca el 24 d’agost de 2012:

El fons manuscrit d’Àngel Ruiz y Pablo queda dipositat a l’IME

«L’important i ric fons manuscrit d’Àngel Ruiz y Pablo quedarà dipositat a

l’Institut Menorquí d’Estudis per voluntat del seu nét Juan Ruiz Hernández,

metge jubilat resident a Barcelona, va heretar el llegat del seu avi, insigne

escriptor i periodista nascut as Castell el 1865. Coneixedor de la labor de l’IME

en favor de la cultura menorquina, decidí cedir el fons documental a la institució

per a la seva conservació, divulgació i investigació científica.

Jaume Mascaró Pons, president del Consell Científic de l’IME, i Josefina Salord

Ripoll, expresidenta de la institució i cap de la Secció Literària, van entrevistar-

se a Barcelona amb Juan Ruiz i han estat els responsables de traslladar

personalment el llegat de Ruiz y Pablo fins a Menorca, on ha quedat dipositat a

les dependències de l’IME al Camí des Castell.

Jaume Mascaró explica que s’ha fet una primera catalogació de la col·lecció,

integrada per fulls manuscrits d’Àngel Ruiz y Pablo. D’aquest inventari inicial es

desprenen cinc blocs temàtics.

El primer inclou l’obra literària manuscrita amb els originals de títols com “Oro y

escorias”, “Episodios Ribereños” o “La Nevatilla”, entre d’altres. Un altre bloc

inclou els originals escrits a mà de l’obra crítica literària i artística. El tercer bloc

conté l’obra periodística d’Àngel Ruiz y Pablo; i un quart, l’obra historiogràfica.

Tot i que aquest llegat és de gran importància i vàlua, segons Josefina Salord,

el bloc més sorprenent és el de la correspondència, que l’autor va mantenir

amb intel·lectuals, polítics, estudiosos i pensadors de l’època.

Hi ha el recull de cartes que va mantenir, fins el 1910 des de Menorca, amb

Antoni M. Alcover, Cosme Parpal, Joan Mir i Mir, Llorenç Lafuente Vanrell i

Miquel dels Sants Oliver, entre molts d’altres. A partir de 1911, Ruiz y Pablo es

traslladà a Barcelona i des d’allà va enriquir la correspondència amb Josep

Carner, Francesc Cambó o, fins i tot, amb Miguel de Unamuno, entre una llarga

llista».
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Carta enviada el 18 d’abril de 1924 per Millàs Raurell, en representació del

P.E.N Club de Catalunya, al menorquí establert a la capital catalana (Arxiu

Municipal d’Es Castell, Menorca).
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Participà en el Primer Congrés de la Llengua Catalana celebrat a Barcelona del
dia 13 al 18 d'octubre de 1906.

També fou mantenidor en els Jocs Florals de Barcelona de 1919, on pronuncià
un discurs que va recollir la Revista de Menorca el mateix any.
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Esquela al diari La Vanguardia (15 de novembre de 1927)


