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20 de desembre, 100 anys de la mort de Joan Maragall a la seva casa de Sant Gervasi
El 20 de desembre de 1911, Joan Maragall
moria a l’edat de 51 anys. La seva esposa
Clara Noble juntament amb les filles grans de
la família, Helena, Eulàlia, Clara i Anna van
preservar des del primer moment el llegat del
poeta a la casa de Sant Gervasi, actualment
seu de l’Arxiu Maragall de la Biblioteca de
Catalunya.
Dilluns 19 de desembre l’Auditori del Palau de
la Generalitat acollia l’acte de cloenda de l’Any
Maragall, presidit per l’Honorable Sr. Ferran
Mascarell, conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i amb les
intervencions del poeta Francesc Parcerisas,
degà de la Institució de les Lletres Catalanes, L'actriu Àngels Poch recitant versos del poeta Maragall durant l'acte de clausura al Palau
que va fer un balanç de l’Any i va parlar de la de la Generalitat. Fotografia: ACN
presència de Maragall en els poetes d’avui i
per als lectors de demà. També va prendre la paraula Pau Maragall Aguirre, besnét del poeta, en nom de l’Associació
familiar. La poesia de Maragall també es va fer present a través de la lectura de textos a càrrec de l’actriu Àngels
Poch, i de la intervenció musical de l’Orfeó Gracienc, que va posar punt i final a l’acte.
La clausura oficial no suposa, en cap cas, un tancament de l’Any Maragall, ans al contrari. La celebració i la implicació
de les entitats culturals, acadèmiques, artístiques, etc., ha permès actualitzar l’obra, el pensament i la figura del
poeta barceloní, a través del programa que pot ser consultat al web www.joanmaragall.cat
També al web de l’Any Maragall es poden consultar les activitats organitzades al voltant de la cloenda de l'Any
Maragall, el 20 de desembre de 2011, data en que es commemora el centenari de la mort de Joan Maragall, i que
inclouen obres de teatre, exposicions, lectures i documentals audiovisuals. Tota la programació la trobareu a
http://www.joanmaragall.cat/ca/programacio/actes-institucionals/cloenda-de-l-any-maragall-totes-les-activitats
Al final de la doble commemoració de l’Any Maragall, el balanç de les activitats realitzades és molt positiu. Durant
l’any 2011 han tingut lloc algunes de les fites més emblemàtiques d’aquesta celebració, com ara el Congrés
Internacional Joan Maragall; la exposició Joan Maragall, la paraula illuminada al Palau Moja de Barcelona i a la
Biblioteca Nacional de Espanya a Madrid; les rutes literàries per Barcelona i els indrets maragallians del nostre país;
l’edició de les Obres Completes o l’estrena de l’obra El comte Arnau al TNC i del documental Una flama al cor, al canal
33, entre altres.
L’Associació Família de Joan Maragall i Clara Noble reuneix els descendents del poeta, i juntament amb la Institució
de les Lletres Catalanes impulsa la celebració de l’Any Maragall.

Més informació
Francesc Parcerisas, degà de la ILC, parla sobre la influència de Maragall avui
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