
IV ACTE DE RECORDANÇA AL POETA JOAN 

MARAGALL 

Coll d’Eres, diumenge 24 de maig de 2015 
 

 

El coordinador de l’acte, Joan Rios de l’Agrupació Sardanista LA MOLA, va 

donar la benvinguda, explican5 que el motiu d’aquest acte de recordança que 

es remunta al pas històric del poeta Joan Maragall per Coll d’Eres l’any 1904, i 

on el 1961 els Amics de les Arts de Terrassa van erigir-hi un monòlit. Fou amb 

motiu de la commemoració de l’Any Maragall, que diferents entitats de 

Matadepera i Mura, l’any 2012 van col·locar-hi una placa de recordança i es va 

plantar un llorer. 

 

En aquesta quarta edició, l’acte va comptar amb la participació d’una 

representació de diferents poblacions, si bé aquest any no varen poder-hi 

assistir representants de formacions polítiques, donada la coincidència de la 

convocatòria d’eleccions municipals. 

 

Una coral popular dirigida per la professora de música de Sabadell, M. Teresa 

Boix acompanyada d’un piano elèctric, van interpretar diferents cançons del 

poeta i de tradició catalana; entre les que s’hi intercalaren versos de Maragall, 

recitats pel rapsode Germà Calvo dels Amics del Teatre de Matadepera. 

 

Entre els versos recitats, va tenir una especial sentiment, el dedicat a la 

senyora Teresa Riba Casas (Teresina) esposa de Antoni Garcia (pintoret), 

conegut jardiner de Matadepera, que junt amb ell havia tingut bona cura de 

l’arrelament del llorer plantat. La poesia recitada va ésser facilitada pel besnét 

de Joan Maragall, Martí Maragall Uriach, que diu així: 

 

 Torno de la dolçor de les muntanyes 

i de veure el mar blau de dalt dels cims: 

tot era ple de llum i d’alegria; 

pels plans brillaven tremolant els rius. 

 

Tot era prop i lluny, i tot tenia 

com una resplendor d’eternitat; 

aquell repòs que l’ànima somnia 

per quan aquest camí s’haurà acabat. 

 

   Joan Maragall (1/1/1905) 

  

 

Antoni Garcia, visiblement emocionat, acompanyat dels seus néts va agrair el 

record per la seva esposa.  

 



També va ser d’especial emoció la presència entre els participants a l’acte del 

Terrassenc Pere Capella que havia format part del grup que, el dia 11 de maig 

de 1961, varen col·locar el monòlit, fent present el seu emocionant record 

d’aquells fets que en aquell moment era tot un exemple de coratge pel nostre 

País. 

 

L’acte de recordança va finalitzar amb el cant de l’Hora dels adéus i amb un 

festiu tast de coca i moscatell; i amb l’entrega a tots els assistents d’una 

farigola, obsequi de la família García, que tots podran plantar com a record. 

 

Per més informació: 

Agrupació Sardanista LA MOLA 

Joan Rios i Masanell 

Coordinador de l’acte 

Tel. 93 717 28 35 

 

 

 

Foto de Lídia Marimon: El rapsode recitant. 

 

 


