
Biblioteca Pública de Tarragona  

Fortuny, 30 . 43001 Tarragona 

Telèfons  Informació:  

977 240 331 - 977 240 544 

Informació bibliogràfica i obtenció de documents: 

977 248 304 ; bptarragona.cultura@gencat.cat 
 

HORARI   

Dilluns de 15 h a 20 h   

Dimarts a divendres de 10 h a 20 h 

Dissabte de 10 h a 14 h 
 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 

BLOG BIBLIOTECA & TGN: CULTURA I PATRIMONIS  

https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
 

 

Organitzen: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Amb la col·laboració de: 

 
 

Institut Pons d’Icart 

 
 

Josep Yxart  
(Tarragona 1852-1895) 

escriptor i crític literari 

Activitats  

Maig-Juny  

2019 

http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary
http://www.twitter.com/nypl


JOSEP YXART DE MORAGAS 
 
 

(Tarragona, 1852-1895). Crític literari i es-

criptor. Anà a Barcelona per cursar la lli-

cenciatura en Dret que enllestí l’any 1873. 

De ben jove havia sentit l’afició de llegir i 

escriure. Treballant en un bufet d’advo-

cats començà a col·laborar en publicaci-

ons com La Renaixensa o la Llumanera de 

Nova York. El 1878, juntament amb el seu 

cosí Narcís Oller, anà a París a veure l’Ex-

posició Universal i conegué els aspectes 

més avançats de la cultura europea. L’a-

mistat amb l’editor Celestí Domènech li resultà vital: li encarregà una 

biografia de Marià Fortuny i la traducció de diverses obres de Schiller 

per a la Biblioteca de Arte y letras. La col·laboració d’Yxart fou del tot 

satisfactòria per a l’editor, fins al punt de confiar-li la direcció de  diver-

ses col·leccions editorials.  

 

Entre 1886 a 1891 sobresurt com a periodista, activitat  repartida molt 

especialment a La Vanguardia, L’Avens i altres publicacions. Foren els 

anys d’escriptura d’El Año Pasado. El 1886, acompanyat novament per 

Oller, féu el segon viatge a París on aprofità per fer coneixença amb 

alguns dels millors escriptors francesos. D’aquí sorgí la sèrie d’articles de-

dicats a El Arte Escénico en España al diari La Vanguardia. En aquesta 

època destacà en la tertúlia de l’Ateneu i se sentí atret pel programa 

de modernització cultural que aleshores s’insinuava: el modernisme. El 

suport d’Yxart al nou corrent fou total. L’any 1893 se li diagnosticà tuber-

culosi laríngia-pulmonar, malaltia de la qual morí a Tarragona el 25 de 

maig de 1895 a la casa pairal al carrer Cavallers.  

 

 

DISSABTE 25 DE MAIG 2019  
a les 10.30 h.  

Ruta literària Yxart vist per Rusiñol.  

Inscripció prèvia. 

Més informació a la   

Biblioteca Pública de Tarragona.  

 

Passejant pels carrers de  

Tarragona, llegirem A l’Yxart, un escrit 

de Santiago Rusiñol en què rememora la visita feta a la ciutat 

l’any 1894 acompanyat pel seu amic Josep Yxart.  
 

 

 

 

 

DIJOUS 6 DE JUNY 2019 
a les 18.30 h a la Biblioteca Pública. 

Conferència  

Savis, bojos i difunts  

La literatura decadentista a  

Catalunya  

a càrrec de Ramon Mas.  
 

Des de la darrera dècada del segle XIX fins als anys trenta a 

Catalunya hi va haver un seguit d’obres literàries, i potser 

no ben bé d’autors, que no encaixen amb el que sovint 

s’ha explicat sobre la literatura catalana del moment. Són 

textos que reneguen del naturalisme a base d’extremar, i 

deformar, la realitat i que mostren la destrucció de l’indivi-

du dins la societat moderna. És un tarannà literari vinculat 

amb el decadentisme francès, però amb trets propis. No és 

simple imitació, sinó una reacció similar davant l’època: es-

cepticisme respecte el progrés, voluntat de mostrar el cos-

tat grotesc de la societat o la reivindicació dels marginats. 

 
Retrat de Josep Ixart pintat 

per Santiago Rusiñol  


