
Resum:

Aquest article revisa els dos homenatges pòstums que l’Ateneu Barcelonès i Francesch Matheu (amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i la societat civil) varen retre a Joan Maragall: una medalla commemorativa (1912) i un bust al 
Parc de la Ciutadella (1913). Els artistes que hi intervingueren foren l’escultor Eusebi Arnau i l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. 
 
Paraules clau: Joan Maragall — Eusebi Arnau — Lluís Domènech i Montaner — Barcelona — Parc de la Ciutadella — Modernisme 

Abstract:

This article reviews two posthumous tributes from Ateneu Barcelonès and Francesc Matheu (with the support of the Diputació de 
Barcelona and the Ajuntament de Barcelona and civil society), they went to Maragall: a commemorative medal and a bust in the 
Parc de la Ciutadella. The artists involved were the sculptor Eusebi Arnau and architect Lluis Domènech i Montaner.
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Quan el poeta Joan Maragall finà, la ciutat de Barcelona, Catalunya sencera, la poesia i la literatura ca-
talanes van quedar orfes d’una de les personalitats més destacades i carismàtiques de finals del segle 
XIX i començaments del segle XX. Joan Maragall morí el 20 de desembre de 1911, i la ciutat no estava 
per a gaires coses. Poc temps després, Barcelona es desperta sacsejada pels brutals crims d’Enriqueta 
Martí, la «vampira del Raval», però a la gent de més amunt poc li importava el que passava al districte 
cinquè. Excepte per al jovent que buscava paradisos artificials pels imbricats i macilents carrers del 
Raval.
 
 
Aquell any de 1911 moria Isidre Nonell (febrer) i Joaquim Sunyer celebrà la seva primera exposició al Faianç 
Català (des del 10 d’abril), sorprenentment defensada per Joan Maragall en un article des d’aleshores fo-
namental i que el consolidarà com al pintor noucentista més important.1 A l’octubre, Enric Casanovas farà 
igualment la seva primera exposició individual d’escultures (octubre-novembre). Eugeni d’Ors publicarà  
l'Almanach dels Noucentistes  i, l'any següent, La ben plantada: dues obres, la primera de les quals prendrà 

1  J. MARAGALL, «Impresión de la exposición Sunyer. A un amigo», Museum, vol. I, núm. 7, juliol de 1911, p. 251-259. 
Per aprofundir, vg. Jaume GENÍS, «Maragall i l’Exposició Sunyer», Haidé, núm. 0, 2011, p. 11-18.
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un caire de manifest generacional estètic;2 i la segona simbolitzarà els valors del classicisme mediterrani. 
L’Institut d’Estudis Catalans reestructura les seccions de Ciències, Filològica i Històrico-Arqueològica, 
bo i creant una càtedra de català i nomenant Pompeu i Fabra per fer-se càrrec de l’Oficina Lexicogràfi-
ca, cosa que donarà els primers fruits el 1913 amb la publicació dels seus estudis sobre la codificació 
de la llengua catalana, les Normes ortogràfiques, adoptades per la Mancomunitat el 1916.
 
 
L’homenatge de l’Ateneu Barcelonès: una medalla feta per Eusebi Arnau (1912)

La presència de Joan Maragall a l’Ateneu Barcelonès venia de lluny, però va tenir un paper destacat en 
dos grans esdeveniments: el primer, quan el poeta i dramaturg  Àngel Guimerà arribà a la presidència 
d’aquesta societat el 1895-1896, amb la incorporació de Maragall a la seva junta, com a secretari gene-
ral, i Jaume Massó i Torrents com a vicesecretari;  i el segon, quan Joan Maragall assolí la presidència 
durant el període 1903-1904.

 
 
El 30 de novembre de 1895, Àngel Guimerà pronuncià com a president electe un discurs les caracterís-
tiques del qual el convertiran en històric: el va fer en català i a més el centrà en la defensa de la llengua 
de manera aflamada. Va ser un incendi. Des de feia anys, s’elevaven moltes veus a l’Ateneu i a la so-
cietat civil perquè s'adoptés un seriós compromís amb la llengua catalana, com per exemple des de La 
Renaixensa, que el 18 de gener de 1888 denunciava la impossibilitat de pronunciar conferències,  en 
l'esmentada institució, en català. Com diu Daniel Venteo: «El discurs en defensa de la llengua catalana 
pronunciat en català per Guimerà va marcar un referent irreversible. Al temps que es produïen sonades 
renúncies de socis històrics, desenes i desenes de joves catalanistes s’integraven a l’Ateneu».3 Joan 
Maragall, com a secretari de la Junta, va haver d’encarregar-se de tot després del discurs, como ho 
assenyalava en carta a Anton Roura (desembre de 1895):4

 

Estem ab un gran bullit en l’Ateneo ab lo del discurs d’en Guimerá y ab catalanistes y anticatalanistes. Com á 

secretari tot há de passar per les meves mans y hi há hagut dies que m’he passat  allí dematí, tarde y vespre 

fins altes hores de la nit; á cada punt hi há sessions escandalosas (però; de quina manera! Fins arribar als 

punys y als desafíos...que per xo encare no s’en há realisat cap) y t’asseguro que’m fá estar frenétich. Pro’m 

sembla qu’al últim guanyarem nosaltres els catalanistes. Siga com vulga, fins avuy son dos fets consumats 

l’haverse llegit el discurs en catalá, y un acort de la directiva dihent qu’en tots els actes y discussions se pot 

usar indistintament el catalá ó el castellà.5

2  Vinyet PANYELLA, «Assaig de cronologia», dins El noucentisme. Un projecte de modernitat, [Catàleg d’exposició],  
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994, p. 344-345.
3  Daniel VENTEO, «Una història de l’Ateneu Barcelonès», Barcelona metròpolis mediterrània, núm. 66, tardor 2005, p. 
34-55. Per aprofundir més sobre la història de l’Ateneu són fonamentals les obres de Jordi CASASSAS, Història de l’Ateneu Bar-
celonès. Dels orígens als nostres dies, Barcelona, La Magrana, 1986 i  ID., L'Ateneu i Barcelona. Un segle i mig d’acció cultural, 
Barcelona, RBA-La Magrana, 2006.
4  Respectem, tant en aquesta com en totes les referències, la grafia original.
5  Aplec de correspondència a Anton Roura de 194 cartes compreses entre els anys [18--,19--] a 1909; http://mdc.cbuc.
cat/cdm/compoundobject/collection/epistolari/id/2959/rec/13.
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Tanmateix, després de ser elegit president de l’Ateneu el 4 de juliol de 1903, Joan Maragall pronunciarà 
un «Elogi de la paraula» en la sessió inaugural del 15 d’octubre. Amb aquest discurs, el poeta desple-
ga la seva teoria literària defensant la incorporació del lèxic viu, de la paraula viva de tots els homes 
propers a la terra –els mariners, els pagesos, els pastors–, als quals, aquesta paraula, se'ls torna po-
esia que ha d’englobar art i bellesa alhora que ser expressió de la puresa. En aquest sentit, Maragall 
s’apropa a la posterior teoria de Joaquim Ruyra (1906), ho veurem després, en considerar la poesia un 
estat místic:

 

 

Aprengueu a parlar del poble: no del poble vanitós que vos féu al voltant ab les vostres paraules vanes, sinó del 

que’s fa en la senzillesa de la vida davant de Déu tot sol. Aprengueu dels pastors i dels mariners. 

[...] Y quan els poetes sàpiguen ensenyar-nos-el, aquest llenguatge sublim, y fer-nos oblidar tot altre després 

d’aver-lo oblidat ells mateixos, llavors vindrà’l regne llur, y tot parlarem encantats per la música creadora. Tots 

parlarem mitj cantant ab veu sortida de la terra de cadascú, menyspreuant l’artifici de llengües convencionals, 

y cadascú s’entendrà no més ab qui s’hagi d’entendre; però quan parli del fons de l’ànima ab amor, se farà 

entendre de tots aquells que en encantament d’amor l’escoltin; perquè en amor succeeix això, que mitj entendre 

una paraula es entendre-la més que entendre-la del tot; y no hi ha altre llenguatge universal que aquest.6

 
 
Des del 1895, amb el discurs de Guimerà, fins al discurs de Maragall de 1903, «Elogi de la paraula», 
que refermà l’adopció de la llengua catalana per part de l’Ateneu, aquest es prepararà per adoptar de-
finitivament com a pròpia la llengua catalana fins a l’arribada del franquisme. 

 
 
Quan morí Joan Maragall, la presidència de l’Ateneu l’ocupava l’arquitecte i amic seu, Lluís Domè-
nech i Montaner (Barcelona, 1850–1923), que ja havia ocupat aquest càrrec anteriorment. La Junta 
de l’Ateneu considerà adient i necessari de fer un homenatge al gran poeta tan vinculat a l’Ateneu i 
van proposar d’encunyar-li una medalla, tot encarregant la feina a l’escultor Eusebi Arnau (Barcelona, 
1863–1933), que aleshores excel·lia en aquest tipus d’art paral·lelament que com a escultor. L’obra 
més representativa d’Arnau concernent la medallística començà amb les que féu per a l’Exposició Uni-
versal de Barcelona de 1888.

 
 
Eusebi Arnau, medallista

El renaixement de la medalla com a objecte merament artístic va tenir lloc a França gràcies, sobretot, 
a l’obra d’Hubert Ponscarme (1827-1903), que, segons Maria Isabel Marín, va crear un nou estil, con-
vertint aquesta art en «una important font d’expressió sobretot en el revers, on es desenvolupa una 

6  J. MARAGALL, «Elogi de la paraula», dins Acta de la sessió pública celebrada en el Ateneo Barcelonés el 15 d’octubre 
de 1903. http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/35716107878259619976613/thm0001.htm.
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gran profusió de figures simbòliques, protagonistes que uneixen esperit i matèria».7 Tot i que Arnau era 
més conegut i reconegut com a escultor, la seva obra medallística va tenir un gran ressò i va assolir 
l'excel·lència. En aquest sentit, però, la seva obra primerenca, sobretot aquella que se li encarregava 
des d’institucions oficials, com foren les medalles que féu per a l'Exposició Universal de Barcelona de 
1888, era més aviat conservadora, de gust tradicional i amb molta influència de la medallística france-
sa. Amb aquesta medalla, Arnau fou molt elogiat. Les seves obres medallístiques més representatives, 
abans de fer la de l'homenatge a Joan Maragall foren: la medalla commemorativa del IV Centenari del 
Descobriment d’Amèrica (1892); la de la Fira-Concurs Agrícola (1898); la medalla commemorativa de 
les festes de la Mercè (1902); la medalla commemorativa de la V Exposició Internacional d’Art de Bar-
celona (1907); la de l’Assemblea Nacional d’Editors i Llibreters (1909); la medalla commemorativa de 
l’Exposición Española de Artes e Industrias Decorativas de la Ciudad de Méjico (1910); i la medalla de 
la VI Exposición Internacional de Arte de Barcelona (1911). 

 
 
De la medalla que encunyà l’Ateneu Barcelonès per a homenatjar Maragall, i perpetuar així la seva fi-
gura, se'n feren quatre exemplars: un per a la família del poeta, un altre per a l’Ateneu i els dos restants 
per a l’Ajuntament de Barcelona.

Arnau optà per representar la deessa Minerva, protectora de l’Ateneu Barcelonès. A l’anvers, Minerva 
armada i asseguda mira a l’esquerra amb una Victòria d’ales desplegades a la mà dreta i a la mà es-
querra, la llança. Darrere la deessa, com a fons, un estel de set puntes, que figurava en el segell de 

7  Maria Isabel MARÍN SILVESTRE, L’obra medallística de l’escultor Eusebi Arnau, Barcelona, Societat Catalana d’Estu-
dis Numismàtics, Institut d’Estudis Catalans, 2005. Si no s’indica el contrari, em remetré a aquest text en tot allò relacionat amb 
Eusebi Arnau com a medallista.

Eusebi Arnau. Medalla d'argent homenatge a Joan 
Maragall encarregada per l'Ateneu Barcelonès, 1912. 
(Vers).  Arxiu Joan Maragall

Eusebi Arnau. Medalla d'argent homenatge a Joan 
Maragall encarregada per l'Ateneu Barcelonès, 1912. 
(Anvers). Arxiu Joan Maragall
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l'Ateneu. Al revers, una corona de llorer seguint la circumferència de la medalla. A l'exterior superior: 
«L'ATENEO BARCELONES». A l'interior: «EN MEMORIA». A la banda central: «JOAN MARAGALL». A 
sota: «1860 + 1911». El diàmetre de la medalla és de 70 mm.

 
 
El 27 de juny de 1912 al migdia, al Saló de Cent es féu l’acte solemne de lliurament per part de l’Ajun-
tament de Barcelona i de l’Ateneu Barcelonès, de la medalla a la família de Joan Maragall. Clara Noble, 
la vídua del poeta i dos dels seus fills, Josep i Helena, i el seu germà, Ubaldo Noble, foren rebuts per 
l’alcalde Sostres i un seguit de consellers a més del president de l’Ateneu, Lluís Domènech i Montaner 
i membres de la junta: Abadal, Carreras Candi, Ripoll, Ruiz Morales, Ballesté, Nolla, Mir, Pardo, etc. 
Domenèch i Montaner donà comptes del perquè d’aquest homenatge: perpetuar la memòria del poeta. 
L’alcalde Sostres donà la medalla d’argent a la vídua i acceptà les altres dues en nom de l’Ajuntament i 
les entregà al cap de l’Arxiu Municipal: una d’argent i l’altra de bronze. Domènech i Montaner digué que 
era el desig de l’Ateneu que aquesta medalla passés al primogènit i d’aquest a més gran dels néts. Avui 
es conserva a l’Arxiu Joan Maragall. 

 
 
Altres homenatges

No menys important, però, tot i que en aquest cas és un homenatge d’altre caire, fou la lectura l'abril 
d'aquell any, a l'Ateneu Barcelonès, de diversos fragments de Nausica, en la solemne sessió necrolò-
gica que varen organitzar a la memòria del poeta, dedicada a la seva obra que restà inèdita. L'actriu 
Margarida Xirgu i l’actor Enric Giménez foren els encarregats de la lectura per donar vida a les paraules 
del poeta mort.

Lectura de Nausica a l'Ateneu Barcelonès per part de Margarida
Xirgu i Enric Giménez. Fotografia extreta d'El Teatre Català, 
núm. 6, 4 d'abril de 1912
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I, pocs dies després, al Teatre Nacional, s’estrenà Nausica amb tota la resplendor, la bellesa i la sereni-
tat amb què Maragall hauria convertit en poesia la tragèdia clàssica. Els decorats artístics  –tots els que 
s’hi dedicaven hi volgueren intervenir–, foren excel·lents: Oleguer Junyent pintà el primer acte; Maurici 
Vilomara, el segon; i per al tercer, Salvador Alarma i Miquel Moragas prepararen una decoració plena 
de llum natural. Aquestes decoracions artístiques tingueren un gran èxit. Per a la presentació, Eugeni 
d’Ors escrigué La victòria de la Paraula sobre la Mort, que fou llegida per l’actor Ramon Tor. Nausica 
fou publicada per Gustau Gili el 1913.

 
El segon homenatge a Joan Maragall: el pedestal i el bust del Parc de la Ciutadella

Entre 1908 i 1913, per iniciativa de Francesc Matheu i Fornells (Barcelona, 1851 – Sant Antoni de 
Vilamajor, 1938), director del setmanari II·lustració Catalana, es van erigir, a diferents indrets del Parc 
de la Ciutadella, diversos bustos dedicats a personatges preclars de la cultura catalana. La major part 
d'aquests monuments van ser fruit de la col·laboració entre reconeguts escultors i arquitectes. La llista 
és la següent: Milà i Fontanals (1908, obra de Manuel Fuxà amb Joan Rubió i Bellver), Emili Vilanova 
(1908, obra de Pere Carbonell amb Bonaventura Bassegoda), Marià Aguiló (1909, obra d'Eusebi Ar-
nau), Lleó Fontova (1910, obra de Pau Gargallo), Víctor Balaguer (1910, obra de Manuel Fuxà amb 
Puig i Cadafalch), Teodor Llorente (1912, obra d'Eusebi Arnau amb Alexandre Soler March), i Joan 
Maragall (1913, obra d'Eusebi Arnau amb Domènech i Montaner). Després vindrien les de Joaquim 
Vayreda (1915, obra de Manuel Fuxà amb Pere Falqués), Pepita Teixidó (1917, obra de Manuel Fuxà), 
i Francesc Carreras Candi (obra de Jacint Bustos).

 
 
En fi, Francesc Matheu, amic personal de Joan Maragall, admirador de la seva obra, de la seva influèn-
cia sobre els esdeveniments contemporanis i de la seva mirada lúcida vers la societat i l’enfrontament 
amb l’Espanya centralista, es dedicà a aixecar homenatges a aquells prohoms, bàsicament literaris, 
que ell admirava. Des de les pàgines d'Il·lustració Catalana, Matheu feia una crida a la societat civil per 
tal de recaptar fons per a aquests petits homenatges. 

 
 
El 1909 ja s’havia fet la crida per aixecar un bust a Marià Aguiló, i els resultats obtinguts feren que 
Matheu volgués repetir l’experiència. La crida per a l’aixecament del bust de Joan Maragall, publicada 
en la Il·lustració Catalana deia així:

 

Homenatge a JOAN MARAGALL. Molt Sr. nostre: amichs y admiradors d’en Maragall, units en un mateix 

sentiment per la seva mort, anem a axecar son bust en los jardins del Parch, al igual que’ls que ja hi figuren 

d’altres eminències de la nostra moderna literatura.

No hi haurà segurament qui dubti de la justícia d’aquest homenatge al cantor de NURIA y de la SARDANA, 

al escriptor insigne que per sa idealitat y sa bonesa s’havia guanyat la simpatia de tothom. Per axò, en la 
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seguretat de que seràn molts els qui voldràn contribuhir a perpetuar sa figura en marbre, resultant l’homenatge 

verdaderament popular, obrim una suscripció ab quotes ben modestes a fi de que hi càpiguen sense  gran 

sacrifici tots els nombrosos devots d’en Maragall.

Al convidarli a V. no dubtem d’obtenir la seva contribució, pregantli’s servexi portarhi també la dels seus 

companys entusiastes.

Ab les gràcies per endavant, li queda afm. amich y s.s.q.b.s.m.

Per la comissió,

FRANCESCH MATHEU. 8

 
Una primera llista de trenta subscriptors sortí publicada amb la quantitat que cadascú havia aportat, 
sempre amb valors de 5 i 10 pessetes: Francesc Matheu, Miquel S. Oliver, Àngel Guimerà, Joaquim 
Ruyra, Narcís Oller, Joan Alcover, Joaquim Cabot, Àlvar Verdaguer, Joseph Franquesa, Enric Prat de 
la Riba, Eduart Toda, Ramon Picó, Bonaventura Bassegoda, Joan M. Guasch, Frederic Rahola, Carles 
de Fortuny, Joaquim Riera, Ramon E. Bassegoda, Miquel Costa i Llobera, Lluís Guarro, Jacinto Torres, 
Joan Oller, Carme Karr, Gustau Gili, Rita Esteve, Gustau Gili Esteve, Montserrat Gili, Roser Gili, Eusebi 
Güell i Carles G. Vidiella. 

 
A banda d’aquesta crida d’adhesió, Francesc Matheu envià cartes personals a aquelles persones i en-
titats que, creia, podien estar interessats a subscriure-s'hi.

 
Poc temps abans, però, un homenatge veritablement important va ser la decisió de publicar els dos 
primers volums de les obres completes de Maragall, la qual cosa donà un altre relleu a la crida per a 
l’aixecament del bust: si aquest servia per parlar del poeta als barcelonins, les obres completes ser-
virien per passar les fronteres i perquè les seves paraules perduressin per sempre més. En Francesc 
Matheu ho expressava així:

 

Tots els qu’havien conegut en Maragall, tots els que l’han llegit, han de contribuhir forsosament als dos 

homenatges que es preparen. ¿Quí es que no voldrà tenir a casa’ls seus llibres, hont trobarà reunides totes les 

produccions del autor estimat, hont retrobarà’l pler de la vella lectura, hont llegirà, ordenat definitivament, lo que 

deixà dispers, hont tindrà la sorpresa de lo inèdit com la bella tragedia de Nausica?9

 
La crida a la subscripció començà pels volts de juny de 1912,  i es tancà el 30 d’abril de 1913. La xifra 
recaptada assolí les 2.000 pessetes, de quaranta-set donants de Catalunya, L'Havana i Buenos Aires. 
La Diputació Provincial i l'Ajuntament de Barcelona subvencionaren la iniciativa amb 494 i 247 pessetes 
respectivament.

8  «Per en Maragall», Il·lustració Catalana, any X, núm. 470, 9 de juny de 1912.
9  Ibid.
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El bust i el pedestal de Joan Maragall del Parc de la Ciutadella (1913)

Tot i haver-se tancat la subscripció el 30 d’abril de 1913, el bust ja havia estat enllestit i acabat per 
aquestes dates. L’escultor Eusebi Arnau, el mateix que féu la medalla d’homenatge a Maragall a petició 
de l’Ateneu Barcelonès, fou l’encarregat de fer-lo. Del disseny de la columna i el pedestal se'n va en-
carregar l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.

Eusebi Arnau i Lluís Domènech i Montaner, bust i pedestal de Joan Maragall
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Eusebi Arnau i Lluís Domènech i Montaner ja havien col·laborat plegats, primer amb les escultures 
del Cafè-Restaurant per a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 i el Castell dels Tres Dragons 
del Parc de la Ciutadella, i més tard, en fer les Portes de la Santedat al Seminari Pontifici de Comillas 
(1889-92), una de les fites més importants de l’art català del primer Modernisme,10 que van constituir la 
consolidació de l’escultor, el seu començament en les arts decoratives aplicades a l’arquitectura i la fita 
d’una fecunda col·laboració de tots dos artistes: la Llar de foc de la fonda Espanya (1903), una part de  
l'escultura de l'Hospital de Sant Pau juntament amb Pablo Gargallo (1905), la casa Lleó Morera (1906), 
el Palau de la Música Catalana (1908), la copa d’honor en homenatge a Àngel Guimerà (1908), i un 
llarg etcètera.

 
Eusebi Arnau11 s’inicia en el retrat de personalitats catalanes de gran relleu amb el bust en marbre de 
Marià Aguiló encarregat per l’Ateneu Barcelonès (1898); després vindria el de Teodor Llorente, que Ar-
nau presentà a l’ «Exposición de retratos y dibujos antiguos y modernos», inaugurada el mes de maig 
de 1910, al Palau de Belles Arts,12  tots dos bustos col·locats al Parc de la Ciutadella, tal com el de Joan 
Maragall. 

 
 
En Narcís Oller, a les seves Memòries Literàries, recorda les sessions dels Jocs Florals amb Llorente 
i ens diu:

Quan vaig anar a València (no recordo l’any), [Llorente] ho deixà tot per 

obsequiar-me. Quan ell venia aquí, ens passàvem hores junts passejant i 

la darrera volta, un any abans que la mort ens el robés, vaig passar amb En 

Matheu un parell de tardes a l’estudi de l’escultor Arnau, presenciant com 

aquest, per l’encàrrec d’aquell generós amic, li esculpia el bust que avui, en 

marbre, figura com formós joiell entre les altres efígies de poetes il·lustres de 

Catalunya, en el nostre parc.13

 
El de Joan Maragall és un retrat molt fidel, extret probablement d’al-
guna o vàries fotografies del poeta que Arnau demanà: senzill, amb 
els trets més característics de la seva fisonomia i en un estil més avi-
at conservador, acabat, lluny del que va fer, per exemple, per a Llo-
rente, que té la rapidesa del traç del guix i una certa decadència. 
El retrat modelat per Arnau fou reproduït en marbre blanc per Fe-
derico Bechini Bagnasco, italià establert a Barcelona cap al 1881. 

10  Francesc FONTBONA, «L’època del Modernisme (1888-1905)», dins Història de l’Art Català, vol. VII, Del Modernisme 
al Noucentisme (1888-1917), Barcelona, Eds. 62, 1985, p. 40.
11  M. I. MARÍN SILVESTRE, Eusebi Arnau, «Gent Nostra», núm. 131, Barcelona, 2006. Vull donar les gràcies a la Dra. 
Maria Isabel Marín per facilitar-me l’accés a la seva tesi doctoral Eusebi Arnau Mascort (1863-1933), Universitat de Barcelona, 1996 
12  Exposición de retratos y dibujos antiguos y modernos, Barcelona, 1910, Imprenta de Henrich y Ca., p. 81. [Catàleg 
d’exposició]. El retrat fou exposat pel mateix Arnau com a propietari, a la sala XII, amb el núm. 38.
13  Narcís OLLER, Memòries literàries de Narcís Oller. Historia dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962, p. 28-29. 

Eusebi Arnau. Bust retrat de Teodor Lloren-
te, 1910. Fotografia del catàleg Exposición 
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Un retrat més emotiu, més literari, li dedicà el seu amic i escriptor Joaquim Ruyra (Girona, 1858 – 
Barcelona, 1939), en el pròleg a la part catalana de les Obres Completes, abans esmentades (al volum 
I, de Poesies, Gustau Gili, 1912), que ens pot servir per fer-ne la descripció, si no al marbre d’Arnau, sí 
al rostre del poeta: 

 

La seva testa hauria caigut bé sobre un d’aquells colls amples i 

acanalats del segle XVI, que presentaven els caps com en safata, i 

fins i tot s’hauria pogut comparar, sense desavantatge, amb les més 

egrègies que l’ostentaren. Grossa sens desmesura, magra sense 

eixutesa, tenia una gravetat pensativa i dolça, i un relleu no tan enèrgic 

que li llevés elegància, ni tan suau que li llevés majestat i distinció. 

Heus-en aquí detallades les entresenyes: front espaiós, celles negres 

un xic crescudes, un si és no és borrascoses, ulls grossos, foscos i 

brillants, nas de perfil irreprensible, l’apòfisi suaument prominent, les 

aletes un pensament dilatades com per a un respir d’emoció, tota la 

cara aprimant-se gradualment cap a la part inferior, revestida d’un 

bigoti braument robust i d’una barba curteta, on l’argent dels anys 

començava a llustrejar com filet d’aigua entre la molsa. [...] La seva faç. 

D’una brunesa clara, amb qualsevulga emoció s’acoloria d’una vermelló 

quasi lluminosa, com d’aurora que envaeix un cel pàl·lid; i això, unit a la 

resplendor dels ulls i a l’exhalació fulgurosa del somriure, li comunicava 

una mena de transparència que acusava una faró interna.

 
 

Aquesta espiritualitat, però, el bust de l’Eusebi Arnau no la transmet i el marbre blanc queda deslliurat 
per la no transparència inspiradora de la faç del poeta. Maragall admirà sempre l’obra poètica de Joa-
quim Ruyra i mai no li manllevà cap elogi per la seva lluita per la paraula i la poesia; i així li ho diu en 
una carta de 16 de novembre de 1906, després de la lectura del pròleg d’El Pais del Pler, que:

 

Per la unció ab que vosté parla de la santa poesia, el considerarla com un estat d'ánima mistich, m'há arrebatat, 

perque encara may ho havia dit ningú axó d'aquesta manera, y jo ho sedejava feya tant temps...14

 
 
Per al bust del poeta, Lluís Domènech i Montaner dissenyà la columna: un capitell jònic i fust estriat i 
els alt relleus a la part baixa de la columna d’unes dones dansant en equilibri, vaporoses i idealitzades. 
Alguns diuen que l’arquitecte volgué representar el ball de la sardana i fer, d’aquesta manera, un ho-
menatge al poema sobre aquest ball. Domènech i Montaner va voler materialitzar, amb aquestes dones 
dansarines, el món deliqüescent del poeta, molt semblants a la dona que va fer per a la copa d’home-
natge a Àngel Guimerà i que també va modelar i buidar Eusebi Arnau el 1912.

14  Maria Lluïsa JULIÀ, «Catorze cartes de Joaquim Ruyra a Francesc Matheu», Els Marges, núm. 39, 1989, p. 77-94 (cit., 
p. 94).

Eusebi Arnau i Lluís Domènech i Montaner,  
bust i pedestal de Joan Maragall. Detall
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Cinc dones de llargs vestits, onejants pel moviment de la dansa, de l’anell de la sardana: dues d’elles 
es miren als ulls mentre que la resta, pel moviment, miren al cap de les seves companyes. Els peus 
segueixen la música, donant a la pedra un gran sentit de lleugeresa. A l’alçada dels caps, un fris amb 
fulles de llorer en relleu. Sota el capitell la inscripció: «J. MARAGALL 1860–1911».

La festa dels Jocs Florals i l’aixecament del bust del poeta

Com ja va succeir els anys anteriors amb altres mestres en Gai Saber, l’aixecament del bust es va fer 
el dia de la festa dels Jocs Florals a Barcelona, el 4 de maig de 1913. Aquell any se celebrà al Palau de 
la Música Catalana, decorat, com sempre, amb sumptuoses flors i garlandes. Una comissió de la Dipu-
tació i els representants de l’alcalde i del president de la Diputació, Vallés i Pujals i Narcís Verdaguer i 
Callís, respectivament, foren els encarregats d’inaugurar la sessió juntament amb els mantenidors de 
la Festa: Joan M. Guasch, Lluís Contreras, Lluís B. Nadal, Lluís Via i Agustí Casas; i amb els poetes 
Josep Carner, Ferran Agulló i Feu Lafont. 

 
 
Aquell any, la Flor Natural la guanyà Manuel Folch i Torres, qui nomenà reina de la Festa la seva es-
posa Maria Luandra i Vilargunté. La seva composició «El Magnífich col·loqui» li va fer guanyar aquest 
guardó. L’Englantina la guanyà Josep Maria de Sagarra amb «Somni d’una nit d’hivern», i la Viola d’or 
i d’argent,  Jaume Bofill i Mates per la seva composició «Adveniment». Després de l’acabament de les 
lectures dels poemes guanyadors, la comitiva anà a peu fins al Parc de la Ciutadella per descobrir el 
bust de Maragall. Tres fills de Joan Maragall, la reina de la Festa i la resta de gent se situaren als seus 

Eusebi Arnau i Lluís Domènech i Montaner, 
copa d'homenatge a Àngel Guimerà, 1909

Eusebi Arnau i Lluís Domènech i Mon-
taner, bust i pedestal de Joan Maragall. 
Detall
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Discurs de Bonaventura Bassegoda
al Parc de la Ciutadella. Fotografia 
de Ballell. Il·lustració Catalana, 
5 de maig de 1913

llocs. Bonaventura Bassegoda fou l’encarregat del discurs per part de la comissió erectora del monument, 
discurs que es va transcriure sencer a les pàgines de la Il·lustració Catalana.15 

 
 
Llavors es retirà la bandera catalana que cobria el bust del poeta, mentre sonaven Els Segadors.

15  «Discurs de gràcies dels Jochs Florals d’enguany», Il·lustració Catalana, any XI, núm. 518, 11 de maig de 1913.

Descobriment del bust retrat homenatge a Joan Maragall al Parc
de la Ciutadella. Fotografia de Ballell. Il·lustració Catalana, 5 de maig
de 1913
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Veus en contra de l’homenatge del Parc de la Ciutadella

Aquest  homenatge, però, no fou ben vist per tothom; no hi estaven d'acord alguns intel·lectuals i artistes: 
no perquè creguessin que Joan Maragall no havia d’ésser homenatjat, ans al contrari, sinó perquè un 
bust, i a més un bust al Parc de la Ciutadella, els semblava poca cosa. Una de les veus més crítiques amb 
l’aixecament del bust fou el dramaturg Ambrosi Carrión, que quatre dies després de l’acte escrigué un 
petit article a la revista El Teatre Català carregant-se el lloc elegit per a l’aixecament, no només d’aquest 
sinó també de la resta de bustos:

 
En el parc de Barcelona, el parc lleig, de les males olors, de les aigües verdoses i corrompudes, de les fulles 
seques, dels arbres macilents; en el parc aixopluc de soldats i minyones, sojorn de ganduls i acolliment de 
parelles clandestines; en el parc de les atraccions de fira; en el parc polsós, vilipendiat, escarnit, despreciat, 
s’aixequen bustes per als nostres grans homes.

Cada anyada, a l’arribar la festa de la poesia catalana, el Consistori dels Jocs n’hi eleva un. Ja formen legió. 
Tristos, a les vores dels camins, semblen avergonyir-se’n d’estar-hi, esperant l’admiració d’aquella multitut 
indiferenta, que passa sense tombar el cap per veure’ls, que si els mira no sap qui són, i si en parla a voltes és 
per befar les barbes venerables i els fronts ungits de gràcia.

Molts aplaudiments el jorn que’ls descobreixen, molt d’entusiasme, quatre discursos buids, Segadors, i després..., 
després la solitud, l’oblit. Ja s’ha complert el deute amb aquells homes que un temps aclamàrem, podem oblidar-
los; no tenen dret a queixar-se.

En el parc tenen un bust.

 Aquest any li ha tocat a en Maragall. L’etern poeta de l’ànima catalana és allà entre companys venerables, que 
somriuràn irònicament al veure’l. 

–No t’havia proclamat mestre –diran– tota l’intel·lectualitat catalana? 

–No t’aclamaren com el primer de tots?

–No vingueren tots a cercar l’aixopluc del teu mantell mentres vivíes, i quan fores mort no ploraren un desconsol 
suprem? 

–Com a nosaltres, t’han alçat un bust!...

I en Maragall somriurà sense queixa, i les minyones i els soldats, les parelles clandestines, els ganduls impenitents, 
al passar pel seu davant s’aturaràn, dient:

 –Ja n’hi ha un altre!

[...] I si qualque d’aquells que encara serven per a ell la llantia encesa d’un culte d’admiració, i va atret per 
l’afany de veure altra volta la faç del Mestre, fugirà esverat de l’ambient, i àdhuc creurà que no és aquell el rostre 
benvolgut, mentres quatre senyors imponents, si gosa a esmentar-ho, li respondran: «I què vol més en Maragall? 
Ja li hem dreçat un bust».

I dient tot això pensem amb mossèn Cinto. Ell no te pas el monument que se li dèu, mes en canvi té la sort de no 
tenir un bust al parc de Barcelona.16 

16  Ambrosi cARRIÓN, «El parc dels grans homes», El Teatre Català, any II, núm. 63, 10 de maig de 1913, p. 299-300.
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Mesos després, però, a la mateixa revista, s'aixecaren veus per convertir el Parc de la Ciutadella en el 
Parc del Renaixement de Catalunya. El parc, certament, tenia tots els defectes que Carrión assenyala-
va, però els visitants, soldats, mainaderes, etc., eren els assidus passejants de tots els parcs del món 
sense excloure, com es deia, el Hyde Park de Londres, el Bosc de Bolonya, a París, el Retiro a Madrid 
o el de Cintra a Portugal. Com que les estàtues ja eren al parc, aquestes veus volien reivindicar els 
jardins públics i fer una patriòtica i monumental representació del Renaixement de Catalunya, guiada 
per allò que el parc va significar després de la caiguda de la Ciutadella, la fi de la nacionalitat catalana:

 
D’aquelles luctuoses jornades de 1714 fins als nostres temps, havem fet molt camí;  lo que abans estava 

en tenebres ara ja es veu il·luminat per la claror del nou dia. ¿Per què, doncs, no fer del Parc de Barcelona, 

netejant-lo abans d’impureses i treient-ne lo que  hi faci nosa. El Parc del Renaixement de Catalunya, aont s’hi 

aixequin les estatues de tots els patricis que des de aquella trista data ençà han contribuït a la reintegració de 

la personalitat catalana i a fer viva la seva memòria i la de les institucions i fets històrics assenyalats que són 

pedró i fites del camí que havem emprès?

Sens perjudici de que totes les vies de la ciutat s’hi aixequin monuments, al Parc hi deurien florir els tributs als 

homes que amb la seva tasca persistent d’il·luminat treballaren per al pervindre de la Catalunya, i aixís també 

hi cabrien personalitats que, si no ha deixat rastre en la humanitat per no ésser excepcional la seva obra, 

en canvi són dignes de respecte de les generacions que pugen per constituir moments, transcendentals i 

definitius molts d’ells, de la nostra història contemporània, per significar, quan menys, la gradació ascensional 

de la cultura i del progrés del poble català i de l’engrandiment de Barcelona.17 

 
 
En un altre sentit, aquest cop més per raons de pes de l’homenatjat que no pas per qüestions de 
l'espai on s’aixecà el bust, Juan de Dios, des d’El Noticiero Universal, respon a un lector sobre el seu 
parer de l’anunci de Francesc Matheu a la Il·lustració Catalana. El lector li ho preguntava basant-se en 
la coneguda estima i devoció que Juan de Dios tenia vers Maragall. I aquest contesta:

 

 

En primer lugar he de decir que me parece muy mal la suscripción de La Ilustración Catalana o la iniciativa 

de don Francisco Matheu, persona que por su talento me merece todos los respetos, pero de quien creo que 

en esta ocasión no ha calculado lo que ha hecho. Y me parece mal la suscripción y la iniciativa por varias 

razones. En primer lugar, no es honrar la memoria de Maragall colocar su busto en el Parque de Barcelona. 

Es, por el contrario, empequeñecer la figura del poeta.

En el Parque se han erigido pequeños y hermoso monumentos á Emilio Vilanova, á Balaguer, á Milá, á 

Fontova, á Aguiló, á Llorente, etc., etc. Y se erigirán con el tiempo á Mossen Costa y Llobera, á Aoeles 

Mestres, á Gaudí, á Oglesias, á Rusiñol, al propio don Francisco Matheu. Y todo ello estará muy bien, y serán 

merecidos recuerdos que Barcelona dedicará á esas ilustres personalidades.

Pero á Maragall, no. Maragall merece mucho más. ¿Qué se diría de una proposición para erigir en el Parque 

un busto á Mossen Verdaguer á á Guimerá?

17  X., «El Parc del Renaixement», El Teatre Català, núm. 95, 20 de desembre de 1913, p. 873-875.
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Pues todo el mundo diría que se trata de empequeñecer su memoria. Se diría que se trata de evitar que se 

glorifique á tales poetas como se merecen. Que se trata de regatearles sus méritos. Pues claro está que 

le erección de un pequeño monumento en el Parque destruiría toda posibilidad de erigírseles un grandioso 

monumento en otro lugar cualquiera de la ciudad.

Y con Maragall ocurre lo propio. No era Maragall uno de tantos escritores y poetas distinguidos, uno de tantos 

mestres en gay saber. Representa el llorado poeta en el renacimiento catalán una de las más trascendentales 

figuras, era la encarnación de nuestro espíritu, era el lazo de unión entre los catalanes y nuestros hermanos de 

Castilla, era quien en los momentos de mayores apasionamientos, de mutuas desconfianzas, y recelos, supo 

hallar la palabra de amor, el dulce consejo, la inspirada canción que emocionó á todos, confundiéndonos en 

fraternal abrazo. Y era además Maragall el más alto poeta de nuestra época, el que señala su paso con obras 

inmortales que han de ser el ejemplo, modelo y enseñanza de generaciones futuras.

Proponer que se coloque un busto de Maragall en el Parque no es un acto devoción. Parece obra de enemigos 

suyos. Tiene un valor mucho más grande para Cataluña y para Barcelona que las ilustres personalidades que 

en el Parque tienen su busto y su sencillo pedestal.

También hay clases en cuestión de monumentos. Y Maragall ha de estar un poco más alto de Fontova y 

Balaguer, que don Mariano Aguiló y que Milá y Fontanals.

Además el Ayuntamiento de Barcelona, por iniciativa de Ignacio Iglesias, acordó hace ya tiempo y votó la 

cantidad de quince mil pesetas, si mal no recuerdo, para una fuente ó un monumento á su célebre poesía «La 

vaca cega».

Basta, pues, con ello de momento. Si no es posible ahora elevar á Maragall un monumento digno de su 

memoria, un monumento como el que debemos á Mossen Jacinto Verdaguer, un monumento más importante 

que el de Pitarra y que el del doctor Robert, quédese sin hacer. Será una deuda que tendrá Barcelona y que 

si nosotros no satisfacemos, satisfarán nuestros hijos ó nuestros nietos. Vale más que se quede sin hacer el 

monumento por ahora que no que se haga empequeñecido, modesto, como si se tratara de un poeta distinguido 

solamente.18 

  
A banda d’aquest homenatge, La Il·lustració Catalana començà a publicar la «Lectura Popular. Bibliote-
ca d’autors catalans». El primer fascicle, Poesies, dedicat al poeta Joan Maragall, va sortir el 4 de maig 
de 1913, coincidint amb la diada dels Jocs Florals i l’aixecament del seu bust al Parc de la Ciutadella. 
Un altre petit homenatge.

 
 

Rebut el 31 de juliol de 2013 

Acceptat el 31 d'octubre de 2013

         

18  Juan de DIOS, «¿Un busto á Maragall?», El Noticiero Universal, 17 de junio de 1912.
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