
Recorregut de la ruta Joan Maragall a Barcelona 

La visita comença a la Universitat de Barcelona, on Maragall va fer els seus estudis de 

dret. En aquesta època comença a escriure i ja mostra interès per les lletres 

germàniques. Continua a la Ronda Universitat, on es trobava la seu de la revista 

“L'Avenç”, amb la qual Maragall va començar a col·laborar l’any 1891 i que suposà una 

plataforma important per a la publicació dels seus articles i llibres de poesies. Des 

d’aquí s’arriba a l’església de Santa Anna, on Maragall es va casar amb Clara Noble, el 

27 de desembre de 1891, i on a més, es pot contemplar el magnífic claustre de l’antic 

monestir. 

 

La ruta segueix després fins a l’Ateneu Barcelonès, entitat de la qual Maragall fou 

nomenat president el 1903. Fou en aquella ocasió que Maragall va pronunciar el famós 

discurs “L’elogi de la paraula”. A continuació es visita el restaurant Els quatre Gats, on 

es reunien alguns dels artistes modernistes més importants del país, com ara Ramon 

Casas, Santiago Rusiñol o el mateix Picasso. Maragall també hi anava i fou allà on llegí 

alguns poemes de Visions & Cants. 

Pel carrer dels Arcs es recorda el col·legi de Sant Isidor, on Maragall va estudiar 

batxillerat mentre començava a fer d'aprenent de comptable i davant del Palau de la 

Música, just després de travessar la Via Laietana, la reforma urbanística i altres fets 

turbulents, com els de la Setmana Tràgica. Maragall en lloc d’ignorar els aspectes més 

sòrdids i marginals de Barcelona, els destaca i assumeix. Maragall és també l’autor de 

“El cant de la Senyera”, que esdevingué l’himne de l’Orfeó Català, entitat amb seu en 

aquest edifici, el millor representant de l’esperit del modernisme arquitectònic. 

 

Tot seguit, la visita s’endinsa pels carrerons del barri de Sant Pere, on va néixer el 

poeta; i la plaça de la Llana on es celebraven els Jocs Florals en època franquista, 

serveix per recordar que Maragall fou nomenat Mestre en Gai Saber, el 1904, quan va 

rebre la Flor Natural per la poesia “Glossa”. 

 

Tot seguit, la ruta fa cap fins a la seu del Centre Excursionista de Catalunya. Aquest 

indret, al costat del Temple d’August, serveix per evocar l'excursionisme, una activitat 

molt lligada al nostre país, que va fer descobrir l'entorn paisatgístic català a poetes 

com Maragall. El punt final de la ruta són el Gran Teatre del Liceu (la bomba que hi van 

llançar l’any 1893, que portà Maragall a escriure “Paternal”) i la Biblioteca de 

Catalunya. Maragall va ingressar com a membre fundador de la Secció Filològica de 

l’Institut d’Estudis Catalans el 14 de febrer de 1911, pocs mesos abans de la seva mort. 


