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Els llibres de Joan Maragall editats per L’Avenç (I)

Joan Maragall, Jaume Massó i Torrents i L’Avenç
 
Com vam veure a l’article inaugural d’aquesta secció, el primer volum que es va publicar de Joan 
Maragall el van enllestir alguns amics amb motiu de les seves noces amb Clara Noble. El van titu-
lar Poesias (1891) i el van encarregar a un dels impressors de més anomenada del moment, Fidel 
Giró, que treballava per a l’editorial de la revista La Ilustració Catalana. A continuació, vam examinar 
les relacions de Maragall amb la paraula impresa.  Avui dedicarem el nostre estudi als llibres que li va 
publicar L’Avenç, una de les editorials que més va promoure una renovació estètica a cavall dels segle 
XIX i XX, i analitzarem com tot això afectà els cinc volums que li van editar, des de Poesies (1895) fins 
al darrer, Seqüències (1911) que va aparèixer l’any del seu traspàs. Entremig, la traducció d'Ifigènia en 
Tauride, de Goethe (1898), Visions & Cants (1900) i Enllà (1906), a banda de diversos opuscles.

 
La relació de l’autor amb Jaume Massó i Torrents, propietari i 
director de l’editorial i la revista –i més tard de Catalònia–, fou 
d’estreta amistat i de col·laboració professional. Ho demos-
tren, per exemple, les lectures que havia de fer per seleccio-
nar les novel·les presentades al concurs de L’Avenç, tal com 
resta ben palès en una carta de Massó i Torrents al poeta: 

Estimat amic!

Li hem tramés dugues novel·les del concurs de L’Avenç, una de les 

quals, Laria, és la que nos sembla millor an en Perés i an a mi. L’altra 

és una de tantes mitjanies que hem rebut.

Com que, segons va dir-me la seva germana, pensa anar-se’n aviat a 

Cauterets, no hi haurà temps de fer-li a mans més novel·les. En Perés i 

jo ens les mirarem totes, amb un excés de bona fe. Estarà V. conforme 

amb el judici dels seus dos companys? Quasi m’atreveixo a pensar 

que sí, però, de totes maneres, m’agradaria una seva autorització de 

quatre ratlles.

Li suplico que abans d’anar-se’n a Cauterets tingui la bondat de fer        

trametre a L’Avenç les dugues novel·letes que ara té. (Massó, Carta a  

                 Joan Maragall)

Carta de Jaume Massó Torrents a Joan Maragall.  
Arxiu Joan Maragall.
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Seria lògic pensar, per tant, que Maragall tenia la intenció d’editar part dels seus llibres a l’editorial 
L’Avenç, i els seus poemes a la revista homònima del seu amic i –afegeixo aquí– d’amics com Jaume 
Brossa o Ramon D. Perés, col·laboradors habituals i molt respectats literàriament de L’Avenç. 

Massó i Torrents ens explica la seva relació amb Maragall:

 

La veritable perla de la bona amistat va ésser En Maragall. Ens havíem conegut i saludat amb afecte, algun dia, 

a Olot. Irradiava simpatia i començava a publicar articles al Diario de Barcelona, que eren comentats. La seva 

producció literària va ésser en català des del primer dia. A L’Avenç ens el va presentar, decididament, el gran 

crític Josep Soler i Miquel. La primera poesia que li vàrem publicar va ésser un encert: «Les minves de gener». 

Més endavant va publicar els llibres a casa nostra, en l’ortografia que anàvem fixant gradualment fins que va 

escaure’s a tenir un aire definitiu. En Maragall era tot un literat. Més endavant ens va donar les traduccions de 

Goethe que havia fet, sempre excel·lents i artístiques. Era un noble esperit. (Massó, «Cinquanta» 20-21)

 
«Les minves de gener» es van publicar a L’Avenç el 31 de gener de 1891 (Vilar 2014). El mateix any 
hi va aparèixer la traducció de «Mignon» de Goethe i «Enviant flors». El 1892, «Pirenaica» i una nova 
versió de Goethe, «Epigrames venecians», i, al número de setembre de 1893 –últim any de vida de la 
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revista–, «La vaca cega». Més enllà de les publicacions, Maragall fou un dels assidus a la penya literà-
ria de L’Avenç tal com ho recorda Massó i, anys després, Josep Maria de Sagarra:

 

La presencia que allí primeramente me chocó y que recogí a la respetable luz de su fervoroso y delicado 

crepúsculo fue la de don Juan Maragall. Don Juan quería mucho a don Jaime Massó; a los dos hombres 

les unía el excursionismo y el amor a los paisajes pirenaicos. Don Juan editaba en L’Avenç sus libros. Yo 

compré allí, por el módico precio de dos pesetas, su último volumen Les Seqüències, impreso en magnífico 

papel de hilo. Maragall tuvo la gentileza de escribir en él. Para mi mocedad, cuatro palabras alentadoras. 

Desgraciadamente, aquel volumen, como tantos libros queridos, voló de mi posesión durante nuestra guerra. 

Don Juan iba a L’Avenç de vez en cuando; su voz tibia y metálica hacía callar a las demás voces. En aquel 

cenáculo se le adoraba por su trémolo espiritual, por su visión trascendente de todo y por la febril generosidad 

de su corazón. A veces don Juan sonreía nada más ante la verborrea de otros y, como fatigado, soltaba 

solamente cuatro frases llanas y modestas. (Sagarra 3-6)

 
Aquesta penya creà el 1898 el Teatre Independent, el debut del qual fou al teatre Olimpo de Barcelona. 
El mes de febrer, neix la revista Catalònia (1898-1900), un esdeveniment que recorda Massó i Torrents:

 

Als companys de L’Avenç ens abrandaven constantment noves forces per a actuar en les més diverses activitats. 

En Maragall va tenir una idea per a fer possible la publicació d’una revista sense que els editors (la nostra 

impremta passava moments de prova) se n’adonessin gaire. Es reuniren una colla de redactors i col·laboradors 

que es distribuïren les despeses mitjançant la reunió d’una certa quantitat per una sola vegada. La nova revista 

es titularia Catalònia. [...] Els jovencells de vint anys que foren més constants varen ésser l’Ignasi Iglesias, En 

Pérez Jorba i Ernest Vendrell. [...] En Joan Maragall va publicar-hi «El cant dels joves» i «Adéu, Espanya», ultra 

importants traduccions de Goethe (Ifigènia a Tàurida) i de Nietzsche. (Massó, «Cinquanta» 38-39)

 
Atesa la importància del grup de L’Avenç, la nostra aproximació es repartirà en dos números. En aquest 
primer estudi, traçarem un repàs de la història d’aquesta revista i editorial i dels seus protagonistes, a 
més de veure les millors produccions pel que fa al llibre com a objecte artístic que ja vam desenvolupar 
anteriorment (Quiney, «Jaume Massó»).

Un compromís editorial per a la modernització de la cultura i la renovació estètica dels llibres

Al tombant dels segles XIX i XX, i durant trenta anys (1880-1910), Catalunya desenvoluparà un 
recorregut de renovació i invenció dins les arts gràfiques. En particular, l’editorial L’Avenç –fruit de les 
inquietuds de Jaume Massó i Torrents, després del seu pelegrinatge per Europa des de l’any 1885 fins 
a les darreries del 1887, amb la voluntat d’imitar els treballs d’altres tipògrafs europeus– trenca per 
primer cop amb la disposició tipogràfica clàssica del gerro de Mèdici a les portades, i el text assumeix 
una forma més gran a la part superior i progressivament va encongint-se fins a tornar a eixamplar-se a 
la part inferior on es col·loca el peu d’impremta (Massó, «Cinquanta» 31).
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Abans però, de dedicar-se a l’edició de llibres, Massó va editar un periòdic velografiat, L’Avens, 
juntament amb Ramon Casas, el qual hi va publicar els seus primers dibuixos, abans de la seva fase 
modernista (Fontbona «Ramon Casas»). Tots dos tenien aleshores entre setze i disset anys: era el 
1881. L’any següent, gràcies a l’ajut econòmic del pintor, van poder fer imprimir el periòdic ajudats per 
Eudald Canibell (1858-1928), qui conduïa la màquina en la qual es tirava la revista i era un erudit en 
arts gràfiques.

 
L’Avens, amb redactors de la talla de Ramon D. Perés, Santiago Rusiñol i Valentí Almirall, atreia els 
escriptors més importants i joves del moment i pretenia esdevenir una de les veus més avançades de 
la modernització i la renovació de la cultura catalana. Quan Massó i Torrents se’n va anar de viatge 
per Europa, Ramon D. Perés feu cap a Londres, cosa que obligà a suspendre l’edició de la revista 
entre 1884 i 1889. Massó, un altre cop a Barcelona, després de l’Exposició Universal de 1888, i fins a 
1893, decideix tornar a editar L’Avens, primer en solitari, i poc després, amb la col·laboració de Jaume 
Brossa, Pompeu Fabra, Joaquim Casas, Raimon Casellas, Joan Maragall i Alexandre Cortada, tots ells 
distingits pel combat que duien a terme en pro de la renovació de la llengua catalana. 
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Jaume Massó i Torrents tenia un reduït negociat de llibres amb cases estrangeres, quan el 1890 es 
va associar amb Joaquim Casas i Carbó, cosí de Ramon Casas, i varen formalitzar un contracte per 
comprar maquinària i caràcters d’impremta i publicar, a partir de 1891, L’Avenç –ara amb el nom 
renovat– en local propi, ampliant el negoci en llibreria i en editorial. A les seves memòries recorda, en 
parlar de l’editorial incipient: «M’agradava (i en això hi tenia punt) que cap llibre català no s’assemblés 
a cap altre: tots els que imprimien, fossin de qui fossin, tenien un aire de novetat sota tots els aspectes, 
principalment el tipogràfic i l’artístic» (Massó, «Cinquanta» 26). Des de llavors, les portades i cobertes 
dels seus llibres apareixeran disposades de manera renovada i algunes apuntaran cap a altres llocs 
llavors desconeguts per massa moderns i que faran que, com a objecte, esdevinguin unes peces d’art. 
Altres tallers, com el de J. Thomas, Fidel Giró, Oliva de Vilanova, s’involucren en el desig de canvi 
que es volia donar al llibre català. Res no s’improvisa i els tipògrafs artesans, ajudats per la incipient 
mecanització, se senten orgullosos d’abocar-se a la feina ben feta i representativa del moment. Com 
que eren conscients de viure en uns temps d’inquietuds i esmerçaven molts esforços en la seva feina, la 
seva art tipogràfica es concep de manera eurítmica, és a dir, a la recerca d’una disposició harmoniosa.

L’editorial L’Avenç com a paradigma del catalanisme social i cultural

En crear l’editorial, Jaume Massó i Joaquim Casas van tenir un propòsit clar: havien d’abastar el major 
camp possible d’especialitats per arribar a un gran segment de la societat i, a través de les seves 
edicions, engrandir encara més la defensa de la llengua i el catalanisme, amb l’objectiu d’assolir la 
modernització de la cultura tot mantenint el rigor i l’erudició. Així, van editar al llarg dels anys diverses 
col·leccions de temes ben diferents amb un gust estètic nou, d’acord amb els nous corrents moderns 
europeus dels quals eren defensors. El pas del temps ha demostrat fins a quin punt estaven resseguint 
la renovació social proclamada pel Modernisme, si bé des d’una posició allunyada respecte a l’alta 
burgesia, i van perpetuar els seus objectius fins a la desaparició de la impremta. I tot això va passar 
amb la reforma lingüística de rerefons que Joaquim Casas i Pompeu Fabra, amb el suport total de 
Jaume Massó, van concebre i dur a terme a les pàgines de L’Avenç, i que fou assumida per l’Institut 
d’Estudis Catalans i adoptada majoritàriament a partir de 1913. 

 
En diversos articles, Ramon Pla i Arxé ha identificat i estudiat les col·leccions creades per l’editorial, 
que són un total de tretze des del 1881 fins al 1915. A més, Pla («L’editorial») ens dona la xifra de cinc-
cents vint-i-cinc volums editats. Poc després del tancament de la revista, les màquines de la impremta 
ja treien fum, com recorda Jaume Massó: 

 

[...] fins al punt d’haver-hi mesos que no podíem donar l’abast a la feina: catàlegs, impressions per al comerç 

i la indústria. Comptàvem amb grans clients. A mi sempre m’ha agradat la bella tipografia, i m’havia adonat 

que en altres països no seguien la norma del Jarro de Médicis a les portades: vaig trencar tots els motllos, i 

vaig observar amb satisfacció que allò tenia èxit, perquè altres impremtes ens escarnien. Havíem excel·lit en 

tota mena de participacions: de naixença, de casament i de mort. Si, per exemple, venia un senyor per a una 

participació de casament i ens la portava redactada en castellà, jo li mostrava un àlbum de treballs d’aquesta 

mena redactats en català. Li deia que si persistia a fer-ho en castellà no hi feia res, però li aconsellava que no 

hi gastés gaire: ara que en català podia fer-ho a tres tintes perquè era una llengua més noble. Davant d’aquests 

arguments, l’individu que volia casar-se es decidia per la redacció en català. Una altra cosa: teníem models 

perfectament nous de redacció per a sortir-nos dels patrons establerts per la rutina (Masó, «Cinquanta» 31).
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Tipografia, disposició del text, format, paper, colors i il·lustracions i, sobretot, el bon gust van ser les 
prioritats de l’editorial. Per a Massó i Torrents, ho acabem de veure, era essencial donar un aspecte 
renovat a tots els documents que havien de sortir de la seva impremta. Del primer llibre imprès fins 
a l’últim, l’estètica va anar canviant, la disposició dels textos també i, depenent de quina col·lecció 
estampaven, les variants foren múltiples: des del disseny clàssic de la Col·lecció de prosistes catalans 
o de la Biblioteca Popular de L’Avenç fins a les impressionants cobertes il·lustrades de les Cançons 
Populars catalanes. Així mateix, els artistes que van treballar la il·lustració de les seves revistes i llibres 
van anar canviant, tot i que alguns noms hi seran una constant, i a més van estar del tot involucrats en 
els canvis.

 
Per a la Biblioteca Popular de L’Avenç –una de les empreses culturals en defensa de la llengua catalana 
més importants en la història de Catalunya – Maragall s’encarregà de les traduccions de diverses 
obres alemanyes: Enric d’Ofterdingen de Novalis (1907), La Margarideta: escenes del Faust: drama 
en tres actes i vuit quadros de Goethe (1910), i Pensaments de Goethe (1910). El 1910, amb motiu de 
l’homenatge engegat per Ramon Miquel i Planas a les pàgines d’El Poble Català per celebrar l’arribada 
als cent números de la Biblioteca Popular de L’Avenç, es va crear una comissió amb Narcís Oller de 
president i amb Dolors Monserdà, Joan Maragall, Ignasi Iglesias, Miquel S. Oliver, Josep Pous i Pagès, 
Ignasi de L. Ribera i Rovira de vocals –i Miquel i Planas de secretari. De nou, Massó i Torrents rememora 
amb emoció el paper jugat per Maragall: «En Maragall va dedicar-nos l’homenatge en un escrit, que, en 
rellegir-lo ara, té el do d’emocionar-me. Le seves paraules, altes i nobles, eren, per a nosaltres, dolces 
d’escoltar. No cal dir que en conservo l’original, el qual no figura en les seves obres completes» (Massó, 
«Cinquanta» 46-47). El 1926 Melcior Font transcriví sencer aquest parlament. En citarem algunes parts:

 
En un estat com el nostre, en el qual les institucions de cultura més necessàries es fan esperar molt dels poders 

que major deure tenen de crear-les, el poble, que en això no pot viure d’esperances, sinó que més aviat en 

pot morir, necessita quelcom que de moment –i aquest «de moment» aquí temps ha que dura  – l’abasti del 

pa espiritual, o almenys li entretingui la fam. I quelcom així ha vingut a ésser la vostra biblioteca popular, que 

per això he dit adequada al nostre poble, i encara haig de dir singularment adequada. Perquè en la naturalesa 

d’aquest poble, hi ha una mena d’inclinació –que jo no diré ara si és vici o virtut– a recelar-se de tot el que li 

va, com si diguéssim, d’ofici i en no estimar sinó aquelles coses amb les quals se sent ben lliure i aquest sentit 

de la llibertat en la pròpia educació li doneu vosaltres, posant-li a l’alçada de la mà els ensenyaments dels 

grans esperits perquè ell mateix se les pugui prendre, donant-los en pròpia llengua fent-li sentir així la dignitat 

d’aquesta junt amb la major eficàcia d’aquelles, que sols així, pot aconseguir-se; perquè en res es pot penetrar 

millor l’ànima del món que en la sentor de la terra d’on nosaltres mateixos som sortits.

 
Doncs si així heu creat pel nostre poble un element de formació espiritual que tant li convenia, i si la vostra 

Biblioteca Popular, havent complert el centenar de llibres, es pot donar ja per arrelada i comença a ésser 

gloriosa per Catalunya, bé podem celebrar aquest esdeveniment com una festa, i sia el senyal d’aquesta festa 

l’haver menjat i begut aquí junt amb vosaltres que l’heu motivada. (Font 396-397)1 

1  El manuscrit del text de Maragall («Parlament») evocat per Massó es troba a la Biblioteca de Catalunya i es va publicar 
a El Poble Català, 7 feb. 1910, p. 1.  
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Les edicions artístiques de l’editorial i impremta L’Avenç 

El primer llibre que podem anomenar artístic fou Cants íntims, un recull de poemes d’Apeles Mestres, 
editat el 1889. Mestres ja era un dibuixant i poeta prou reconegut, i havia col·laborat a la revista L’Avens 
amb petits dibuixos esteticistes. La portada interior, on consta el nom de l’editorial, és d’una qualitat ex-
quisida i un sentit decorativista molt pròxim a l’art japonès. Un dels autors claus, però, dins la producció 
artística de L’Avenç fou Santiago Rusiñol que, amb el seu segon llibre, Anant pel món (1895), inaugura 
una prolífica relació amb l’editorial, tot i que ell mateix ja formava part des de l’inici de la revista amb els 
seus articles signats «MMM». Aquest llibre, imprès el 1894, encara conserva la disposició tipogràfica 
clàssica, tot i que la seva gran aportació fou el color taronja del paper de les cobertes. L’any següent 
apareix el llibre de Massó i Torrents, Croquis pirinencs, amb un dibuix de Jaume Pahissa que abraça 
coberta i contracoberta.

Anant pel món, que aplega les narracions de Rusiñol, era una obra programàtica, ja que incloïa dos 
dels seus discursos modernistes més importants, on afirmava la supremacia moral de l’artista. El volum 
va tenir un gran un impacte de renovació artística tant pel blau de les cobertes amb les lletres a dos 
colors com per la disposició del dibuix de Rusiñol. Un altre llibre, Oracions (1897), marcarà la frontera 
de l’eurítmia que he esmentat abans: la disposició dels títols i dels noms dels autors a les portades, 
amb unes tipografies elzevirianes i un gran espai per als blancs, serà la carta de presentació de Massó. 
Miquel Utrillo hi va realitzar unes il·lustracions policromes que van aconseguir una gran sintonia amb 
l’obra literària. També en va fer el cartell anunciador.
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Quan Joan Maragall va llegir aquest llibre2 es va quedar impressionat pel contingut, tant literari com 
artístic, i així ho va fer saber per carta a Santiago Rusiñol:

Rusiñol: 

He llegit i torno a llegir les teves oracions. És un llibre ple d’essència de poesia, i ple de la teva personalitat 

artística. Jo no sento pas la vida i l’art com tu els  sents («El Sol», «A la boira», «Als infants», «A la mort»), pro 

no hi fa res: ets un poeta i per xo sents de debò i fas sentir un aspecte de les coses tan veritable com qualsevol 

altre. Ara et diré que l’oració «A l’Amor» es poesia summa: es de las coses hermoses que jo hagi llegit en ma 

vida; allí hi és tot;mai havies fet res que s’hi acostés, i difícilment tornaràs a fer una cosa igual. És un solo de 

l’ànima d’aquells que un sent (qui té la sort d’arribar-lo a sentir) poques vegades a la vida. Vaja, no en parlem 

més. Digues a l’Utrillo que sempre torno a mirar (és un vici que hi agafat) «L’Alba», «La Rosada», «El Dia» (allò 

és la terra del cel) «Les cascades», «L’Arc de Sant Martí» (ple de sentit), «La boira», «El Partenon»... i aquell 

soberà «Cant Pla». 

D’en Morera, aquelles notes de «L’Alba» i de «Les estrelles»... i aquell la final de «La lluna»! Adeu Santiago: 

Déu te dé molts anys de vida per fer semblants obres. (Maragall, Carta a Santiago Rusiñol) 

Després d’Oracions vindrà un altre text de Rusiñol, l’obra de teatre L’Alegria que passa. Quadro líric en 
un acte, que va veure la llum només el 1898, a causa de molts retards. Rusiñol encarregà a Pompeu 
Fabra de repassar l’ortografia del llibret, amb música d’Enric Morera, i escollirà un fris a color per a 
il·lustrar la coberta, obra d’Arcadi Mas i Fondevila. La portada segueix el mateix disseny del llibre 
d’Oracions. A Catalònia ja havien reproduït el cartell, emblemàtic pel seu simbolisme i excel·lent per la 
qualitat de l’art gràfic, que dibuixà el mateix Rusiñol i que va ser encarregat per L’Avenç i imprès a Can 
Utrillo & Rialp. 

2  L’exemplar de Joan Maragall d’Oracions es conserva a l’AJM amb una dedicatòria de Santiago Rusiñol.
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Per al llibre Fulls de la vida, Santiago Rusiñol va comptar amb l’amic Ramon Pichot. Dins d’una edició 
molt curosa que emprà el color verd per a la tipografia, els dibuixos de Pichot es reprodueixen a una sola 
tinta –tot i que amb variants de colors: una simfonia de tons i matisos de gran efecte que acompanya bé 
els textos de Rusiñol. A més dels de Mestres i Rusiñol, hi va sortir publicat un altre llibre d’un gran del 
Modernisme, Quan jo era noy, d’Alexandre de Riquer, un xic diferent en la disposició de les línies i els 
blancs, probablement perquè l’autor hi va voler dir la seva.  

El mateix any, Jaume Massó i Torrents publica el volum de poesies Natura, amb un dibuix naturalista a 
la coberta de Jaume Pahissa: un paisatge èpic de boscos, pedres i valls de color groc. La portada, que 
segueix la disposició dels llibres d’en Rusiñol, és especialment exquisida i delicada per la composició 
de la tipografia a dos colors, negre i roig, i per la combinació amb decoracions d’estil art nouveau 
vienès. Fet i fet, una de les constants més atractives de l’editorial fou la d’unificar cada autor amb uns 
caràcters tipogràfics i uns dissenys determinats com ocorria per exemple amb els textos de Rusiñol 
o els de Jaume Brossa, Narcís Oller, Víctor Català i, anys més tard, els de Josep Massó. Una de les 
fites més importants fou la publicació el 1902 de Drames rurals, de Víctor Català, on cada capítol 
l’encapçalava un dibuix de l’autora. 
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Portada de L’Alegria que passa de Santiago Rusiñol amb la disposició
 renovadora de L’Avenç. Biblioteca de Catalunya
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Natura, llibre de Jaume Massó i Torrents, 1898. Coberta i contracoberta de Jaume Pahissa. 
Biblioteca de Catalunya

Ramon Casas.Targeta postal de L’Avenç. c. 1905.
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Ara bé, els llibres de Joan Maragall –obra poètica, traduccions i pròlegs– impresos i editats per L’Avenç 
presenten unes característiques específiques que estudiarem a fons en el següent article.
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