
Resum:

Aquest article analitza la relació entre Joan Maragall i Joaquim Ruyra a partir de l'epistolari conservat (1904-1907) i dels textos 
que s'hi relacionen. En la primera part s'hi descriuen algunes de les fites que es produeixen abans i després del període epistolar. 
S'hi mostra l'amistat, la complicitat i el mutu reconeixement. També ho indica el fet que el 1912 Ruyra escrivís el pròleg a la prime-
ra edició de les obres de Maragall per desig explícit de Clara Noble. La segona part presenta la discussió sobre la recepció d'El 
país del pler (1906) i el pròleg en què Ruyra argumentava i defensava el seu poema. El text va entusiasmar Maragall i va originar 
l'exposició del concepte de creació poètica: «la paraula viva» vs «l'estètica de la sensació».
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Abstract:

This article analyzes the relationship between Joan Maragall and Joaquim Ruyra from the correspondence that has been pre-
served (1904-1907) and its related texts. The first part describes some of the milestones that are produced before and after the 
epistolary period. It shows friendship, complicity and mutual recognition. It is also indicated by the fact that in 1912 Ruyra writes 
the prologue to the first edition of the works of Maragall for explicit desire of Clara Noble. The second part presents the discussion 
about the reception of "El país del pler" (1906) and the prologue in which Ruyra argued and defended his poem.  The text delighted 
Maragall and originated the exposure of the concept of poetic creation: "the living word" vs «the aesthetic of the sensation».
 
Key words: Joan Maragall — Joaquim Ruyra — El país del pler — poetic creation
 

 
Interès i abast de la relació

La relació epistolar entre Joaquim Ruyra i Joan Maragall es produeix entre setembre de 1904 i el mes 
d'abril de 1907 i tot porta a pensar que és força completa. Consta d'un total de catorze cartes conserva-
des (tretze i una targeta postal) que Joaquim Ruyra va escriure a Joan Maragall i quatre missives que 
Maragall va adreçar a Ruyra, tot i que en l'epistolari es fa referència a dues altres cartes de Maragall, 
segurament perdudes.1  La inicia Joaquim Ruyra des de Blanes el 27 de setembre de 1904, justament 
el dia del seu aniversari; feia 46 anys, i encara que el to i el tractament són formals, s'hi indica que ja 
es coneixien. Segurament s'havien  tractat aquell mateix estiu a Blanes, on la família Maragall-Noble 
s'havia instal·lat. Maragall data a Blanes les cartes que envia als seus amics Antoni Roura i Josep Pi-

1 Tota la correspondència coneguda ha estat editada; vg. Epistolari de Joaquim Ruyra, a cura de Lluïsa Julià, Barcelo-
na, Curial, 1995. Per a les dues cartes escrites per Joan Maragall a Ruyra el 1907, vg. J. MARAGALL, Obres completes, vol. 1, 
Barcelona, Selecta, 1970, p. 1145-1146 (d'ara endavant indicarem els dos volums d'aquesta edició amb les sigles OC I i OC II 
seguides del número de pàgina). La majoria es conserven a l'Arxiu Joan Maragall.
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joan, i també a Enric de Fuentes, els mesos de juny, juliol i setembre d'aquell any. La relació no només 
se centra en els dos escriptors sinó en les respectives mullers: Clara Noble i Teresa de Llinàs, com es 
desprèn de l'epistolari. Devien continuar-la l'estiu de 1906 en què Maragall i Clara varen tornar-hi amb 
els seus fills. Segons comenta Josep Carner, el 1904 Maragall escriu alguns fragments del Comte Ar-
nau a Blanes i el 1906 hi tradueix Novalis.2 En la carta a l'amic Josep Pijoan, escrita a Blanes el 18 de 
juny de 1906, també descriu la vida familiar que hi fa:

 
Jo aquí vaig omplint-me plàcidament de sensacions tranquil·les: davant de ma finestra, el mar va mudant de 
colors amb les hores, mentre jo llegeixo el seu Virgili o vaig traduint, a poc a poc, Novalis. Després, cap al tard, 
me'n vaig amb les nenes a la dolça platgeta de Sant Francesc, ara tota plena d'olor de ginesta; o a l'altra banda, 
al bosquet de pins tan senzill i auster, a veure morir-hi el dia; i al vespre a casa, llegint i explicant a les tres grans 
la crònica d'en Muntaner, que les deixa totes meravellades.3

És sabut que Blanes va ser, durant aquells primers anys del segle XX, un atractiu lloc d'estiueig. També 
s'hi desplacen altres escriptors com Lluís Via, Jeroni Zanné, Apel·les Mestres, Josep M. de Sagarra, 
Josep Carner o Eugeni d'Ors. I naturalment visitaven Ruyra que hi tenia la casa pairal. Eugeni d'Ors re-
corda com hi va conèixer Ruyra un clar diumenge d'estiu i en l'ambient hi situa la presència de la família 
Maragall: «Era la tarda d'un diumenge d'estiu; i les vuit criatures que tenia en Maragall llavors, jugaven, 
peus nus, damunt la sorra de la platja».4 Els fills, la maternitat o la seva absència (en el cas de la parella 
Ruyra-Llinàs) devien tenir una certa presència en les relacions i els sentiments ja que Ruyra i Teresa 
Llinàs s'afillen una nena l'octubre de 1905 i ell esmenta la criatura en les seves cartes.5 

Amb tot, Ruyra i Maragall s'havien conegut i tractat abans. La primera referència −i és força interessant 
perquè toca el tema de la inspiració que contempla l'epistolari− l'hem de situar als anys noranta del 
segle XIX a l'Ateneu Barcelonès. En aquella ocasió, un Ruyra inspirat −«Vaig saltar a Barcelona»− deci-
deix llegir un poema narratiu davant Joan Maragall, Lluís Domènech i Montaner i el crític Ernest Moliner 
i Brasés. Sols Maragall el va alabar. Després el «poemet va anar als Jocs Florals, va enfonsar-se i restà 
oblidat una pila d'anys», recorda Ruyra el 1906 en el pròleg a El país del pler.6 Una altra ocasió destaca-
ble en què devien coincidir Ruyra i Maragall és arran dels Jocs Florals de Barcelona de 1902. Jacobé, la 
novel·la curta de Ruyra, hi obté la Copa Artística, i des de la presidència del certamen Joan Maragall en 
fa un gran elogi. Els seus mots van contribuir a la consolidació de la narrativa d'un autor com Ruyra que 
s'havia donat a conèixer a poc a poc i arribant a la quarantena en els anys anteriors. «Joaquim Ruyra 
es otro de los grandes de la poesía catalana: su prosa es de poeta cuando viste con ella la intensidad 
de un sentimiento de la vida. Su Jacobé es toda una novela ejemplar», apuntava.7 Maragall el situa 

2  Josep CARNER, Pròleg a OC I, p. 23.
3  OC I, p. 1045. Aquell mateix estiu escriu el poema titulat «A Blanes en sa festa», datat a Cauterets, el 25 de juliol de 
1906; vg. OC I, p. 187.
4  Eugeni d'ORS, Obra catalana completa. Glosari 1906-1910, Barcelona, Selecta, 1950, p. 374.
5  Vg. Lluïsa JULIÀ, Ruyra: l'home i la seva imatge, Girona, CCG, 2010, esp., p. 155-171.
6  Joaquim RUYRA, «Ave Maria puríssima» (pròleg a Els país del pler) dins ID., Obres completes, Barcelona, Selecta, 
1964, p. 962.
7  J. MARAGALL, «Jochs Florals de 1902», dins OC II, p. 201.
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entre els grans noms del moment. Al llarg de 1903 la revista Joventut publicava Marines i boscatges i el 
reconeixement és complet. Ruyra quedava incorporat a l'òrbita modernista, encara que per poc temps.

 
La majoria de cartes que Ruyra adreça a Maragall estan escrites des de Santa Cruz de Tenerife (1904-
05) i Alacant (1906-07), indrets on Ruyra i Teresa de Llinàs van passar aquells hiverns. La raó era la 
malaltia cardíaca que patia l'escriptor des de jove, encara que davant l'agreujament del seu estat inter-
romp l'estada l'hivern de 1909.8 A Alacant, per referències de Maragall i de Carner, Gabriel Miró el va a 
saludar.9 I des d'Alacant Ruyra escriu la darrera carta conservada. Ho fa a propòsit de l'article «L'alça-
ment» que Maragall havia publicat a La Veu de Catalunya en un clima d'eufòria col·lectiva per l'èxit de 
Solidaritat Catalana.10 La relació, però, desborda l'epistolari. Durant aquells anys que s'escriuen, Ruyra 
i Maragall es devien trobar a l'Ateneu Barcelonès, coincideixen també al «I Congrés de la Llengua 
Catalana» celebrat la tardor de 1906 en què tots dos són ponents i, encara que en les cartes no s'hi fa 
cap referència, Ruyra visita Maragall a casa seva en diverses ocasions. El 1905 hi coneix Josep Pijoan. 
Escriu: «El dia que vaig sentir a en Pijoan a casa de vostè vaig experimentar per ell una gran simpatia, 
perquè el vaig veure ple d'ànima i de dolors».11 A partir de 1907, però, deixa d'escriure-li: Ruyra entra 
en un mutisme que coincideix amb l'agreujament de la seva malaltia i la crisi personal que sofreix. 
L'escriptor comenta per carta la seva situació a Joan Alcover i al jesuïta Ignasi Casanovas. Maragall, al 
seu torn, se'n dol. En una carta datada el 30 de març de 1910 que dirigeix a Ramon Turró, l'amic íntim 
d'adolescència i joventut de Ruyra, Maragall comenta les circumstàncies i defineix Ruyra com «una de 
les meves admiracions: s'ha reclòs en una certa hipocondria i no es deixa veure ni fa saber d'ell: ja fa 
temps que és cardíac, jo sempre l'he vist trist. Tant se val, és una glòria de la nostra literatura».12

 
Més tard, Ruyra reapareix. Sovinteja en el domicili de Sant Gervasi i, finalment, escriurà el pròleg a la 
primera edició de les obres de Maragall, apareguda al cap de pocs mesos de la mort del poeta.13 El text 
va ser un encàrrec de Clara Noble: «La noble viuda d'En Maragall, a iniciativa de la qual es fa aquesta 
edició de les obres del mestre, atenta a l'estimació, tal vegada immerescuda, en què em tenia el seu 
marit, em féu indicar que escrivís el pròleg».14 Ruyra hi descriu la personalitat de Maragall, defineix el 
poeta desaparegut amb els termes «era més ànima que cos», i en destaca la capacitat intuïtiva, «la re-
pugnància decidida per l'anàlisi». També: la visió de la poesia lligada absolutament a la religió. «La be-
llesa era un aspecte de la Divinitat», un aspecte central en les cartes, en el moment que coincideixen en 
veure l'impuls creatiu com una aura sagrada. Però, com comenta també per carta a Maragall, Ruyra es 
decantarà cap a la creació d'una «metaestètica» (11 de gener de 1907), una anàlisi detallada i cientifista 

8 «Després d'un atac cardíac molt fort vaig venir pel febrer [1909] a Barcelona, per por de que em vingués la mort en 
país estrany. Aquí en passí un altre. Mes, gràcies a Déu, me n'he anat refent i, ara fa cosa d'un mes l'ofec me deixà»; vg. la carta 
de Joaquim Ruyra a Joan Alcover, Barcelona, 6 de maig de 1909, dins Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., p. 103. Actualitzo la 
grafia en totes les citacions d'aquest epistolari. 
9 «¿Estará ahí nuestro Ruyra tambien este año? ¿Se conocen? Es un hombre angelical», escriu Maragall a Gabriel Miró; 
vg. OC II, p. 919.
10  J. MARAGALL, «L'Alçament», La Veu de Catalunya, 13 de març de 1907, dins OC I,  p. 764-766.
11  Carta de Joaquim Ruyra a Joan Maragall, Santa Cruz de Tenerife, 21 de gener de 1905, dins Epistolari de Joaquim 
Ruyra, op. cit., p. 43.
12  Carta de Joan Maragall a Ramon Turró del 30 de març de 1910, fons Leandre Cervera, Biblioteca Nacional de Cata-
lunya, caixa 29.
13  Poesies. Obres completes de Maragall. Sèrie catalana,  2 volums, Gustau Gili, 1912-1913. Pròleg de Joaquim Ruyra.
14  J. RUYRA, «Obres completes d'en Joan Maragall (Sèrie catalana)», dins ID., Obres completes, op. cit., p. 622 (i també 
OC I, p. 1198).
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que inicia aquells mateixos anys. Al final del pròleg al·ludeix amb cert detall als últims dies de Maragall. 
El text potser és un dels retrats més suggeridors que resten del seu traspàs. Descriu els sentiments del 
poeta («des del principi de la seva malaltia en pressentí la fi»), informa que tenia el projecte d'escriure 
un nou  Elogi («Elogi de la mort») i en dóna els primers mots: «El mellor elogi que pot fer-se de la mort 
és dir que la mort no existeix».15 Finalment en descriu els dies de lenta agonia («una ànima flotant sobre 
un cadàver») i els seus últims mots: «Déu meu, quina mort més dolça!».16  

 
Mentre prepara el pròleg, Ruyra escriu a Clara Noble tot demanant-li informació biogràfica.17 D'altra 
banda, són molt destacables les referències que Ruyra fa a Clara Noble en la primera part del pròleg: 
es refereix al paper de la muller en la vocació del poeta. Fins a quin punt no descriu −per absència− el 
conflicte en què va viure? L'anhel desitjat? Seguint el model d'abnegació i prudència de l'«àngel de la 
llar», Clara Noble es presenta com la companya idònia per a un escriptor. Escriu:

 
Clara Noble!... Heus aquí un nom que em sembla altament simbòlic, però amb un simbolisme no pas degut 
a la fantasia humana. ¿Amb quin altre nom més adequat podríem batejar la dama silenciosa i activa, que 
col·labora directament en l'obra de l'escriptor, voltant-lo d'una atmosfera de pau, d'amor i consideració? ¿Què 
més desinteressat i noble pot fer-se?18

Entre els assumptes que tracten les cartes, doncs, en destaquen dos. En primer terme el literari, i con-
cretament el concepte d'inspiració, que comparteixen els dos escriptors arran de la publicació d'El País 
del pler (1906). El poema narratiu, dividit en 5 parts, va tenir una rebuda desigual per part de la crítica, 
però Maragall i Carner, entre altres, s'hi van entusiasmar, encara que per motius ben diversos. I el fet 
permet veure les posicions ideològiques que es van definint en aquells moments. D'altra banda, i com 
ja he apuntat, les cartes que Ruyra envia a Maragall permeten entreveure alguns aspectes personals. 
Ell, que sempre va ser molt gelós de la vida privada, s'avé a explicar alguns detalls familiars, els viatges 
a Canàries, Màlaga i Alacant, l'activitat que l'ocupa al voltant de les seves extenses propietats de les 
Gavarres, mentre dirigeix «la collita, l'estiva i la venda» del suro al llarg dels mesos de juliol i agost prin-
cipalment.19 Així com les referències a la salut personal, els ofecs, i la malaltia de la petita Maria Lluïsa, 
que el duen a plantejar-se l'afecte a l'infant adoptat. El 17 de gener, des d'Alacant, escriu a Maragall:

Perdoni que hagi trigat tant a contestar la seva estimadíssima carta. Hem tingut malalta de cuidado a la nena i 
els dies de la seva malaltia han sigut per a mi d'una gran preocupació. No pensava sinó amb el pobre infant, que 
semblava que se'ns moria. Mai havia cregut estimar tant a un infantet que no sabem de quines mars davalla. 
Gràcies a Déu està fora de perill.

15  Tanmateix, l'única traça autògrafa que tenim d'aquest Elogi és en castellà: vg. la nota de Casals dins J. MARAGALL, 
Poesies, ed. de Glòria Casals, Barcelona, La Magrana, 1998, p. 20. 
16  Ibid., p. 626 i 627.
17  Ruyra escriu tres targetes postals sense datar a Clara Noble. Dues han de correspondre a l'hivern-primavera de l'any 
1912; vg. Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., p. 115-116.
18  J. RUYRA, op. cit., p. 622.
19  Carta de Joaquim Ruyra a Joan Maragall, Santa Cruz de Tenerife, febrer-març de 1905; ibid., p. 46.
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El país del pler, inspiració o justificació? 

En el pròleg a El país del pler, Ruyra explicava la gènesi del poema d'arrel folklòrica que després de 
molts dubtes havia decidit lliurar a la impremta de La Il·lustració catalana de Francesc Matheu. Sortia 
a la venda l'octubre de 1906 en una edició de luxe: estampat sobre paper de fil, tapes dures i format 
gran. Tot i les il·lusions posades sobre el text escrit en versos heptasil·làbics, l'acollida va ser un fracàs. 
De seguida va rebre una crítica negativa, sense signar, d'«El Brusi» que molestà enormement Ruyra 
tal com comenta per carta a Joan Maragall, Joan Alcover, Francesc Matheu... A Lluís Via s'hi refereix 
amb els termes de «vera reventada que semblava revelar un enemic personal».20 La nota del Diario de 
Barcelona era breu i contundent, titllava el to del poema d'«arcaico», anotava que el llenguatge utilitzat 
era un error aplicat a la poesia i acabava afirmant que «hubiéramos preferido verla escrita en buena y 
llana prosa, donde, sin duda, se hubiera movido más a sus anchas el propio autor».21 

Efectivament, el fet que després d'haver traduït Paul Verlaine i haver escrit poemes decadentistes entre 

20  Carta de Joaquim Ruyra a Lluís Via, Alacant, hivern de 1907; ibid., p. 86.
21  Diario de Barcelona, 14 de novembre de 1906.
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1897 i 1903, Ruyra tornés a la rondalla meravellosa en vers semblava poc congruent. Tot analitzant la 
producció poètica −i crítica− de Joaquim Ruyra, Jordi Castellanos s'hi referia encertadament com de 
l'«home plenament representatiu de la crisi ideològica i estètica finisecular».22 I insistia que: «més enllà, 
per dir-ho així, de les seves màscares, respon a un sentit pregon de la sinceritat artística». Encara que 
Castellanos no es refereix a El país del pler, l'elaboració del poema i el posterior pròleg que l'embolcalla 
potser siguin la mostra que evidencia millor (al costat de la fallida novel·la La gent del mas Aulet) l'atzu-
cac que pateix l'escriptor entre 1904 i 1908. I no sols en el terreny literari.23 

Tot seguit, va haver-hi una reacció positiva a favor de Ruyra i el poema. Van aparèixer diversos articles 
−a La Vanguardia, de Miquel dels Sants Oliver,24 a El Poble Català de Ferran i Mayoral25 o a La Veu 
de Catalunya de Josep Carner−26 que apostaven pel poema i el definien com una reelaboració del fill 
pròdig o un eximpli, com deia Carner, i que també permet una lectura en clau d'iniciació sexual. Es dis-
cutia si corresponia explicar la rondalla d'en Pere Escampa i en Jan Barrufet en vers o si hagués estat 
molt més idoni escriure-la en prosa, arrenglerar-la al costat de La vetlla dels morts, La xucladora o La 
basarda...  En aquest sentit s'expressava Josep Ferran i Mayoral que relacionava el poema amb els 
relats al·ludits, i concloïa:

 

Si a mi em diguessin: com voldries que fossin les obres futures d'en Ruyra?, jo, malgrat el gust exquisit que 

em deixen les miniatures d'aquest escriptor il·lustre, diria: «Desitjo ardentment, amb tot l'anhel d'un fruïdor i 

d'un assedegat de bellesa intensa, que les obres futures d'en Ruyra siguin germanes (com tantes altres d'ell) 

d'aquell fragment de poema grec que porta per títol La Fineta».

 
A mitjan gener de 1907 Ruyra mateix va haver d'admetre el fracàs. Escriu a Francesc Matheu:

 
He rebut els dos articles d'El Poble Català i el de La Vanguardia que m'han causat una bella satisfacció. No 

deixo de comprendre que, aixís com la gacetilla d'«El Brusi» era un escrit d'enemic (baldament l'antipatia fos 

d'origen purament literari), aquestos altres articles són escrits d'amic, que desitgen fer alabances i es dolen 

d'haver de fer cap censura.27

 
I s'estenia a buscar altres raons extraliteràries −«el públic no m'ha pogut perdonar les pretensions edito-
rials amb què s'és presentada aquesta rondalla»−28 tot i l'escalf que van significar les mostres positives 
dels escriptors amics: Joan Alcover li envia uns versos de lloança seguint la quarteta heptasil·làbica d'El 

22  Jordi CASTELLANOS, «Joaquim Ruyra, decadentista», dins Marines i boscatges. Als cent anys de l'eclosió literària de 
Joaquim Ruyra. Primer Simposi Joaquim Ruyra, a cura de Joan Maluquer i Ferrer, Cabrera de Mar, Galerada, Fundació Univer-
sitat Catalana d'Estiu − Universitat de Girona, 2004, p. 288.
23  Vg. L. JULIÀ, Ruyra: l'home i la seva imatge, op. cit., i especialment els capítols 9 i 10 en què tracto la depressió en 
què cau Ruyra i l'evolució cap a un catolicisme ortodox.
24  Miquel dels Sants OLIVER, «A propòsit d'un poema», La Vanguardia, 12 de gener de 1907.
25  Josep FERRAN I MAYORAL, «El país del pler», El Poble Català, 25 de desembre de 1906.
26  Josep CARNER, «El país del pler», La Veu de Catalunya, 31 de gener de 1907.
27  Carta de Joaquim Ruyra a Francesc Matheu, Alacant, 17 de gener de 1907, dins Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., 
p. 81-82.
28  Carta de Joaquim Ruyra a Miquel Costa i Llobera, Alacant, 19 d'abril de 1907, dins ibid., p. 88.
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país del pler sota l'epígraf «A n'en Joaquim Ruyra» que incorporarà a Cap al tard, i Lluís Via li fa arribar 
una carta de Caterina Albert en què hi apuntava una teatralització del poema que Ruyra considera una 
de les propostes més apropiades: 

 

En lo poc que diu d'El país del pler comprenc que ha entès, tal vegada com ningú, el caràcter d'aquella poesia. El 

pensament que em manifesta, sobre el resultat que podria donar en l'escena i amb una bona il·lustració musical, 

jo l'he acariciat moltes vegades. Mes, caldria fer un llibret dramàtic i jo ja estic cansat d'aquest assumpte.29

 

Lo que vostè diu és lo que jo em sento per dins fa tants d'anys

En aquest context les cartes que sobre El país del pler intercanvien Maragall i Ruyra prenen un especial 
relleu. De fet el centre d'interès no és el poema en si, sinó el pròleg, és a dir, la justificació que duu 
Ruyra a elaborar la seva teoria sobre la suggestió poètica, sobre la inspiració i la sinceritat del poeta. 
Ruyra ja havia iniciat la reflexió sobre la creació literària el 1904 en el text titulat «El sentiment estètic 
en el moment de la inspiració», i el pròleg del poema n'és una nova elaboració en què posa en relleu la 
importància dels estats d'al·lucinació en la creació:

En una nit d'insomni va passar pel meu cap, com vinguda d'un món exterior, l'aura poètica d'aquesta rondalla, 

amb un barboteig de versos flotants, que portaven una visió. Ah!, que eren de formosos aquells versos tot just 

insinuats, ací i allà buits de paraula, no cercats, sinó vinguts com una mena de suggestió angèlica, a voltes 

prenent cos en una quarteta plena i vibrant, a voltes esfumats en un pensament apuntat amb quatre cadències, 

a voltes subtilitzats fins a no ésser més que una intuïció pura. No, jo no els feia, aquells versos: els rebia, els 

copsava amb tota la meva ànima, oberta a la rosada celestial. I Nostre Senyor m'enviava, a l'ensems, el cant i 

la visió. Vaig veure una boscúria florida, un palau lluminós, uns camins plens d'encant i de misteri...30

 
Si de primer la idea del pròleg havia sorgit com a justificació del poema, després Ruyra s'hi havia allu-
nyat per passar a la teorització mateixa (fins i tot declarà que era conscient que el pròleg era «superior 
a l'obra i que li fa mal»).31 Les afirmacions de «suggestió angèlica», d'«intuïció pura», van fer saltar 
Maragall que agafava la ploma per escriure-li tot just llegir-lo i, apunta, sense haver ni llegit el poema,  
el 16 de novembre de 1906:

 

Estimat Ruyra: no tinc pas paciència per a esperar a escriure-li fins després de llegir El país del pler, el pròleg 

m'ha donat una mena d'embriaguesa que em posa la ploma als dits amb el deler de dir-li de seguida que aquest 

pròleg jo el prenc com una declaració de la veritable i única fe poètica. Lo que vostè diu és lo que jo em sento 

29  Carta de Joaquim Ruyra a Lluís Via, Alacant, 22 de març de 1907, dins ibid., p. 87.
30  J. RUYRA, «Ave Maria puríssima», op. cit., p. 961.
31  Carta de Joaquim Ruyra a Francesc Matheu, Alacant, 22 de novembre de 1906, dins Epistolari de Joaquim Ruyra, op. 
cit., p. 73.

Haidé, núm. 4, 2015 p. 53-64

59Dossier



per dins fa tants d'anys; però mai hauria [encer]tat a dir-ho a en els altres ni tant sols a posar-m'ho per clar a mi 

mateix, com vostè ho fa amb aquesta prosa plana i alta ensems, calenta, inspirada.32

 
Ruyra li respon immediatament: el mateix dia 16, just abans d'emprendre viatge cap a Alacant on pas-
sarà aquell hivern. En la seva carta Maragall no mencionava el text que s'havia publicat dos dies abans 
a «la gacetilla del "Brusi" reventant la meva obreta». Ruyra, sí. Però insisteix que l'article no l'ha fet 
«dubtar de les meves conviccions» tot i el «condol i aclaparament» que li havia causat. Però el trasbals, 
com hem vist,  va ser considerable, el va tenir aclaparat, profundament disgustat i incomprès, al llarg 
dels mesos següents. En canvi, a partir del pròleg la discussió sobre la teoria de la suggestió passa a 
primer pla en la relació amb Maragall. I és l'únic corresponsal amb qui la manté. En la mateixa carta, 
tot i la brevetat, Ruyra ja anota que tenia «un pressentiment» que «vostè s'entusiasmaria amb aquest 
pròleg».33 

 
I totalment entusiasmat, en la seva carta Maragall hi explicita l'aproximació, si no la plena coincidència, 
entre la teoria de la suggestió de Ruyra i la paraula viva, «aquella cosa immaterial desvetlladora de 
l'esperit». La seva carta esdevé un text en correlació directa amb l'«Elogi de la paraula», llegit tres anys 
abans a l'Ateneu. Maragall s'estranya que en la lectura primera que Ruyra va fer del poema a l'Ateneu 
no hi parlés de «la generació misteriosa del seu poema que explica tot el seu encís». I continua:

 
Aquesta gràcia del vers inspirat d'una pensa que està per sobre fins de lo que diu, i de la correcció, i de 

l'entonació i altres romanços molt dignes d'ésser tinguts en compte quan hi manca la verga de la inspiració que 

val per tots ells i lo altre.

Per la unció amb què vostè parla de la santa poesia, el considerar-la com un estat d'ànima místic, m'ha arravatat, 

perquè encara mai ho havia dit ningú això d'aquesta manera, i jo ho sedejava feia tant temps...34

Maragall i Ruyra coincideixen en alguns conceptes clau: la sinceritat, la intuïció, la noció d'ordre i de 
ritme intern, la relació entre la bellesa poètica i el sentiment religiós.35 En el pròleg a El país del pler, 
Ruyra hi apuntava la procedència exterior de la inspiració, una «aura poètica, d'una certa cosa exterior, 
que ve a moure les facultats perceptives», les muses, el numen dels clàssics, o el Crist, en el seu cas, 
en un paral·lelisme que no sembla portar a contradiccions. També en la carta que escriu a Maragall un 
cop ja instal·lat a Alacant explicita aquest visió de la inspiració pròpia dels pensadors del XIX, sense que 
el seu cristianisme interfereixi en el concepte:

 

32  Carta de Joan Maragall a Joaquim Ruyra, 16 de novembre de 1906, dins ibid. p. 71.
33  Carta de Joaquim Ruyra a Joan Maragall, Barcelona, 16 de novembre de 1906, dins ibid. p. 72.
34  Carta de Joan Maragall a Joaquim Ruyra, 16 de novembre de 1906, dins ibid. p. 71-72.
35  Vg. Arthur TERRY, «Elogi de la paraula», dins ID., La poesia de Joan Maragall, Barcelona, Quaderns Crema, 2000, p. 
131-158.
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A través de tots els versos de vostè s'hi veu l'adoració a la Idea adorable. L'entusiasme de vostè per Goethe, 

en el meu concepte, neix sobretot de que vostè sent Goethe conscient, més que cap altre escriptor, en aquest 

punt. El panteisme de Goethe, més que filosòfic és poètic; ell sent a Déu per tot arreu en bellesa i l'adora ací 

i allà; això el porta (ademés de les influències de l'època) a professar el panteisme; però en veritat, la qüestió 

de si és divina o no la substància de les coses és indiferent al sentit poètic, vull dir, que això el poeta no ho pot 

concebre, això és qüestió de savi; el poeta percebeix per tot arreu, una ànima, un sentiment, un jo viu, un ideal 

(el nom no té importància) i la idea cristiana d'un Déu que és «al cel, a la terra i en tot lloc» animant-ho tot, 

satisfà completament al poeta.36

 
Cal anotar aquesta posició sense conflicte, de no oposició entre les idees pròpiament cristianes i el 
panteisme que hi descriu l'escriptor. El Ruyra de 1906, malgrat el que sovint s'ha afirmat, no és el mateix 
que escriurà L'educació de la inventiva (1921-23). A diferència de les tesis academicistes i cristianes 
sostingudes als anys vint i trenta, Ruyra també està plenament inserit en les teories que provenen del 
simbolisme, tot i els matisos, en l'«estètica de la sensació» i en l'associació lliure de les idees, de les 
imatges. No és gratuït recordar en aquest punt que Ruyra sempre va considerar Edgar A. Poe com el 
millor contista que havia llegit mai; de fet n'és un continuador. Recordem també la poètica d'El corb, que 
Cortázar relacionava amb Rimbaud.37

En la mateixa carta Ruyra comenta a Maragall «la dèria de publicar» que tenia malgrat les «censures 
de gent il·lustrada» i que l'obra no hagués estat premiada als Jocs Florals. Finalment, diu complir «un 
dever» fent-la pública ja que obeeix a una revelació. Les paraules de Ruyra remeten molt directament 
a l'Elogi maragallià: «Tal vegada en aquesta obreta hi han estrofes ridícules, tal vegada no sempre té 
aquella inspiració actual que vivifica; jo la sento només com un eco imperfet d'una cosa millor; és el 
flavioleig d'un pastor que escarneix una cançó... però que no troba pas la cançó mateixa». I encara 
apunta que pensa que l'obra triomfarà perquè «no és fill[a] de cap imitació», sinó «que neix d'inspiració 
directa».38 Maragall va escriure-li novament una carta encoratjadora que coneixem per les referències 
que hi fa Ruyra en la seva del 17 de gener de 1907. També hi creu veure la intervenció de Maragall en 
els articles elogiosos, ara ja publicats, de Miquel dels Sants Oliver i Ferran i Mayoral, cosa que Maragall 
desmenteix categòricament, tot i que els seus mateixos mots ho matisen:

De cap manera ha de pensar que la justícia que s'ha fet al seu País del pler sia deguda, ni poc ni molt, a 

influència meva; no crec haver-ne parlat tan sols amb ningú dels que n'han escrit, només amb l'Oliver, i encara 

fou ell el qui començà a parlar-me'n per dir-me de l'article que ja tenia fet, o almenys pensat, com protesta de 

lo del Diari: an aquella gacetilla deu vostè, no la justícia que se li ha fet, sinó el to verament consolador  –per la 

bella reacció que demostra existir en el nostre món literari– amb què li ha sigut feta.39

36  Carta de Joaquim Ruyra a Joan Maragall, Alacant, 4 de desembre de 1906, dins Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., p. 74.
37  Xavier BENGUEREL, «Introducció» a Edgar Allan POE, El corb i altres poemes. Filosofia de la composició, Sant Boi 
de Llobregat, Edicions del Mall, 1982, p. 11-20.
38  Carta de Joaquim Ruyra a Joan Maragall, Alacant, 4 de desembre de 1906, dins Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., p. 75.
39  Carta de Joan Maragall a Joaquim Ruyra, 1 de febrer de 1907, dins OC I, p. 1145. 
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Dos altres aspectes es desprenen de l'«afer» d'El país del pler. En primer terme Ruyra abandonà defi-
nitivament els poemes narratius (es decantà primer pel sonet i després per les versions de poemes en 
col·laboració amb músics)40 i  tornà lentament a la narració. Ho fa amb relats autobiogràfics: «La para-
da», «La fi del món a Girona» i «El primer llustre d'amor», que no publicarà en llibre fins al 1919. Alen-
teix enormement la seva producció. Com li ho comenta per carta a Maragall, es manté en el mateix to 
que El país del pler en la revelació de la inspiració com a forma de creació, en una posició d'optimisme:

 

Jo ara m'he posat a escriure una novel·leta, de la qual he «vist» el principi i l'acabament. No sé res d'entremig 

però l'esperit que m'impulsa a l'execució m'inspira una confiança gran i penso que tota aqueixa part informe, 

on només hi sento música de llenguatge (sense paraules) i flux de passió anirà aclarint-se en els moments 

oportuns.41

40   En principi, Ruyra diferia de Maragall pel que fa a l'ús del vers lliure: «Veli aquí una cosa amb què no em puc 
avenir amb en Maragall, de qui admiro molt el talent: amb la dèria que té de fer versos mal fets caiguin com caiguin»; carta de 
Joaquim Ruyra a Joan Alcover, Màlaga, 12 de gener de 1906, dins Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., p. 57. Després, però, el 
defensarà davant la poesia academicista d'alguns noucentistes en el pròleg a les obres de Maragall de 1912.
41  Carta de Joaquim Ruyra a Joan Maragall, Alacant, 20 de març de 1907, dins Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., p. 85. 

Lluïsa Julià. Joan Maragall i Joaquim Ruyra: diàleg poètic i amistat

62

Fragment de la carta de Joan Maragall a Joaquim Ruyra, d'1 de febrer de 1907 
Arxiu Joan Maragall, mrgll-Mss. 6-70-5



Maragall li responia el 8 d'abril de 1907 en el que constitueix la darrera carta conservada d'aquest epis-
tolari. El torna a animar: «Si vostè té vist ja el principi i l'acabament és com si fos tota feta, perquè en 
això està ja tota la inspiració inicial».42 I li comenta les feines que l'ocupen, la traducció de Novalis, la 
força que pren el catalanisme... 

En segon lloc, l'oportunitat de parlar amb Maragall entorn de la creació literària actua positivament 
perquè Ruyra emprengui la dedicació a la reflexió teòrica. Una línia d'investigació que Carles Riba va 
ponderar amb exactitud: «Cap escriptor català no ha meditat tant com Ruyra sobre la naturalesa del seu 
ofici i sobre els mitjans del seu propi art; cap no ha confessat tan minuciosament, tan ingènuament com 
ell, els secrets de les seves preparacions».43 Efectivament, Ruyra va dedicar moltes pàgines i estudis 
a formar una estètica. L'havia iniciada el 1904, en el discurs als Jocs Florals de Moià. Ara s'hi reafirma 
per carta a Maragall:

 

L'article d'en Ferran i Mayoral al Poble Català m'ha fet comprendre que el meu pròleg no ha sigut entès. I és 

que aquell pròleg és escrit de poeta, no de savi; i per fundar la Metastètica (si val aquest nom) i ser ben entès 

s'ha de procedir d'altra manera. Tinc idees per intentar el treball, però l'assumpte és delicadíssim i, ans de 

publicar res, en cartes o paraules, quan torni a Barcelona, les consultaré amb vostè per veure si les meves 

observacions de consciència tenen en vostè confirmació. Són punts que únicament amb vostè crec possible 

tractar-los i comprovar-los.44

 
Ruyra va prosseguir el seu estudi el 1907 en el text titulat Estètica de les imatges abstractes. Hi pre-
senta una anàlisi important de l'associació de les imatges dels sentits, de la sinestèsia i s'hi refereix en 
relació a Paul Verlaine. En paral·lel, Maragall escrivia l'«Elogi de la poesia». Van tractar aquests temes 
com desitjaven? Escrivia Maragall:

Amb quin desig espero la seva tornada i la comunicació que em promet oral de quelcom del seu pensament 

sobre estètica i encara més enllà de l'estètica! Hi té una gran vocació, vostè, an aquestes coses, i jo també n'hi 

tinc prou, aixís és que crec que de comunicar-nos-les n'hem de treure ambdós benefici.45

La manca de referències a Maragall en l'assaig de 1907 fa pensar que possiblement no van fer-ho. La 
correspondència s'atura la primavera d'aquell mateix any, i les últimes cartes se centren en els temes 
polítics en què participava Maragall. Tot i així, ja en l'assaig de 1907 Ruyra apunta la voluntat de «fundar 
una estètica científica que garbelli les regles empíriques de la retòrica i pugui servir d'arma al geni con-

42 Carta de Joan Maragall a Joaquim Ruyra, Barcelona, 8 d'abril de 1907, dins OC I, p. 1146. 
43 Carles RIBA, «Memòria de Joaquim Ruyra», dins ID., Obres completes, vol. 3, ed. d'Enric Sullà i Jaume Medina, Bar-
celona, Eds. 62, 1985, p. 302.
44 Carta de Joaquim Ruyra a Joan Maragall, Alacant, 17 de gener de 1907, dins Epistolari de Joaquim Ruyra, op. cit., p. 81. 
45 Carta de Joan Maragall a Joaquim Ruyra, 1 de febrer de 1907 dins OC I, p. 1145. 
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tra les crítiques mesquines» en una clara al·lusió a l'article d'«El Brusi».46 Per a la creació dels elements 
d'aquesta estètica, Ruyra se serveix de les teoritzacions i converses que durant anys havia tingut amb 
Ramon Turró, per intentar una anàlisi detallada des de la ciència; i nosaltres, ara, ens podem demanar 
quin pes podria haver tingut Maragall en l'obra assagística de Ruyra. Més tard, quan el 1910 Maragall i 
Turró es posen en contacte sembla que es tanqui un cercle.47

Rebut el 9 d'octubre de 2015
Acceptat el 26 de novembre de 2015 

46  J. RUYRA, «Estètica de les imatges abstractes», ID., Obres completes, op. cit., p. 678.
47  Cal recordar que Ruyra i Turró havien estat inseparables durant la seva joventut, i també havien publicat conjuntament, 
en castellà; vg. L. JULIÀ, «Ramon Turró, una relació a contrallum», dins EAD., Ruyra: l'home i la seva imatge, Girona, CCG Edi-
cions - Fundació Valvi, 2010, p. 53-85. A la mort de Ramon Turró, el 1926, Ruyra el definia «més que un amic, un germà meu»; vg. 
la carta de Joaquim Ruyra a Tomàs Garcés, Blanes, 11 de juny de 1926 reproduïda per Albert MANENT, «Vuit cartes de Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel i una de Joaquim Ruyra a Tomàs Garcés», dins ID., Professor Molas. Memòria, escriptura, història, vol. II, Barcelo-
na, Universitat de Barcelona, 2003, p. 634.
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