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Cultura

Enguany  és  el  150è  aniversari  del  naixement  de 
Joan Maragall.

Biografia 
Va néixer  el 10 d'octubre de 1860 a Barcelona. 

Joan Maragall va ser un bon estudiant, va estudiar 
la carrera d'advocat, que començà el 1879.

Va viure a Barcelona, però es va haver de mudar a 
causa  del  seu  ofici,  però  tot  i  això  amb  ell  li 
agradava estar a Barcelona.  

Es va dedicar a l'empresa tèxtil del seu pare, va ser 
periodista, també va treballar a algunes revistes, i, 
és  clar  va  treballar  com a  escriptor.  La veu  de 
Catalunya  va ser en una de les revistes en les que 
va treballar: 

Joan Maragall

Es  llicencià  en  Dret  el  1884  a  la  Universitat  de 
Barcelona,  carrera que no arribà a  exercir.  Rebé 
una formació adequada a la seva condició social: 
aprengué  anglès  i  alemany,  a  part  de  francès  i 
italià; cursà, també, estudis de piano. 

Va  obtenir  varis  premis:  Les  primeres  poesies  de 
Maragall daten de 1878; tres anys més tard guanyà 
la  Flor  Natural  als  Jocs  Florals  de Badalona,  i  el 
1894  guanyà  l'Englantina als  Jocs  Florals  de 
Barcelona amb el conegut poema La sardana.  L'any 
1900 viatjà a Madrid i a d'altres indrets de Castella, 
i així inicià una intensa relació epistolar amb alguns 
intel·lectuals  castellans  (sobretot  amb Unamuno). 
El 1903 fou elegit president de l'Ateneu Barcelonès. 
L'any  1904  fou  proclamat  Mestre  en  Gai  Saber. 
Arran  de  la  Setmana  Tràgica  publicà  una  sèrie 
d'articles a  La Veu de Catalunya que produïren un 
gran  impacte  en  l'opinió  pública.  El  1911  fou 
nomenat  membre  de  l'  IEC  (Institut  d'Estudis 
Catalans). 

Caigué malalt el mes de novembre d'aquest mateix 
any i el 20 de desembre morí a Barcelona. 

Obres:
Joan  Maragall  va  ser  un  dels  primers  poetes 
catalans  reconegut,  és  per  això  que va  ser  tant 
important.

Títols:

L’oda  infinita,  Enviant  Flors,  La  vaca  cega,  Les  
muntanyes,  Excelsior,  Oda  a  Espanya,  Himne  
Ibèric, Cant espiritual, ... 

Aquests és un  fragment d'un dels  seus poemes 

Enviant flors

Veig flors, i  penso en tu. Faré portar-les 
a tu pel dolç camí de cada dia; 

que omplin d’aromes davant meu la via, 
després a vora teu vindré a olorar-les

A finals del segle XIX i principis del segle XX, un 
grup  d'intel·lectuals  catalans  solien  visitar  el 
Montseny i s'estaven a la masia la Figuera, prop 
del pla de la Calma i el turó de Tagamanent. Un 
d'ells va ser  Joan Maragall,  qui en aquest racó 
apartat,  va  escriure  algun  dels  seus  assajos  i 
poemes més famosos. 
Punt  d'inici: Aparcament  del  restaurant  Les 
Alzines  d'Avençó, a  Aiguafreda,  on  comença el 
GR-5. Carretera C-17, sortida Aiguafreda. Parada 
Renfe a Sant Martí de Centelles. 
Distància: 11.500 m 
Durada: 4 hores (anada i tornada) 


