
Resum:

En aquest article es realitza una primera aproximació a la figura de Joan Maragall com a col·leccionista d’art. Per aquest motiu, 
s’han documentat les peces que conformen la seva modesta, però destacable, col·lecció i s’ha estudiat quina la relació que el po-
eta va tenir amb artistes com Miquel Utrillo o Pere Torné i Esquius. També s’ha volgut analitzar el mode d’adquisició de les peces, 
per obtenir més informació sobre el mercat artístic del moment i conèixer la impressió que aquelles obres van produir en el poeta. 
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Abstract:

This article pretends to establish a first approximation to Joan Maragall as a collector of art. For this reason, we have documented 
the pieces that make up its modest but noteworthy collection. At the same time we have studied which was Maragall relationship 
with artists such as Miquel Utrillo and Pere Torné i Esquius. We also wanted to analyze the mode of acquisition the items, in order 
to learn more about the art market of the time, and especially, to know the impression those works produced in the spirit of the poet.
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La Naturalesa és Déu Pare, l'Art Déu Fill, l'Amor Déu esperit Sant,  

que són un sol Déu: La Bellesa. Això pera mi
és tot; lo demés (progrés, ciència, ambició, civilisació,

 ect., ect.) és pols, misèria... o evolucions de sers 
 ab qui may me vull confòndrer, vers un fi que no conech.

Joan Maragall, Notes autobiogràfiques

Una aproximació a Maragall col·leccionista

A la darrera llar on va viure, el poeta barceloní va anar reunint un conjunt d’obres d’art que conformen 
l’actual col·lecció, que va  formar al llarg de la seva vida i a la qual es va donar continuïtat post mortem 
gràcies a la seva esposa, Clara Noble.

Estudiar la figura de Joan Maragall col·leccionista ens permet «traçar el seu perfil cultural», com ja va 
apuntar Francesc Fontbona,1 així com aprofundir en el coneixement de la seva xarxa d’amistats, les 
seves relacions i implicacions amb el món artístic del moment, alhora que també ens ajudarà a conèixer 
una mica més a fons les seves afeccions envers l’art. 

1 Francesc FONTBONA,  «La col·lecció artística de l’Arxiu Joan Maragall» dins Casa-Museu Joan Maragall, Barcelona, 
Biblioteca de Catalunya, 2004, p. 85-101.

CARLA PLANAS
Universitat de Barcelona

UNA CoL·LeCCió PeR A UN PoetA

53Dossier

Haidé, núm. 2, 2013 p. 53-73



Gràcies a la seva correspondència, sabem que es va envoltar de gent influent, del món polític i cultural. 
En tot cas, caldria fer una reflexió prèvia sobre el col·leccionisme privat d’aleshores, concretament el 
dut a terme pels artistes, ja que és quelcom transcendent per comprendre les inquietuds i el bagatge 
cultural de cadascun d’ells. 

 
 
La historiografia del col·leccionisme espanyol ha solgut dirigir la seva atenció entorn a les col·leccions, 
especialment a les que anaven des del segle XVI fins a la Il·lustració, i no ha estat fins els darrers anys 
que la mirada s’ha desplaçat als segles XIX i XX, amb l’aparició d’un considerable volum d’estudis mo-
nogràfics que ens permeten tenir una visió global del fenòmen.2 Dins de la galàxia del col·leccionisme 
privat, caldria destacar les col·leccions d’artistes, i observar si hi ha quelcom que les faci diferents a la 
resta. Així, ens hem de preguntar quina classe de col·leccionistes han estat; quines obres escollien i, 
per tant, què els interessava; com les adquirien; com vivien la seva col·lecció; o quin va ser el seu destí 
final. Tot i així, la tasca no resulta senzilla, atès que un col·leccionista privat no ha de donar raó dels 
seus criteris d’elecció, que poden anar des dels seus gustos personals fins a qüestions més estricta-
ment  econòmiques.3

 
 
Han estat molts els artistes que al llarg de la seva trajectòria han atresorat pintures, escultures i bells 
objectes, entre els quals caldria destacar, en primer lloc, al pintor reusenc Marià Fortuny (1838-1874). 
Fortuny va dur a terme una intensa activitat, fins arribar a formar un museu particular on, a més de 
les pintures, hi va anar reunint objectes ceràmics, treballs de forja i les antiguitats més diverses, no 
només per a un gaudi estètic, sinó demostrant a la vegada un acusat interès pel coneixement històric i 
artístic de les peces. Aquest fet li servia per enriquir-se personalment i satisfer el seu desig de posseir, 
però també per pertànyer a un cercle d’erudits o connaisseurs, perquè la pràctica del col·leccionisme 
d'aquell període tenia com un dels objectius assolir un prestigi social.4 D’aquesta manera, en el cas de 
Fortuny se’ns mesclen dos conceptes que anirien interrelacionats: el de museu i el de taller d’artista.5 La 
cosa més probable és que, en innombrables ocasions, comptés amb els objectes de la seva col·lecció 
com a instruments o material per a les seves pintures. 

 
 
Durant la Renaixença i el Modernisme, el nombre de col·leccionistes es va multiplicar considerable-
ment, sobretot entre artistes i intel·lectuals. Així, doncs, aquesta pràctica es va convertir en una moda, 

2  Bonaventura BASSEGODA, «Marian Espinal (1897-1974). Pintor y coleccionista» dins Immaculada SOCIAS i Dimitra  
GZOGKOU (coords.), Nuevas contribuciones entorno al mundo del coleccionismo de arte hispánico en los siglos XIX y XX, Gijón, 
Trea, 2013, p. 53-63.
3  Joan SUREDA, «La colección Cambó. Notas para una valoración artística», dins Alessandro BAGNOLI et al., Colec-
ción Cambó, Madrid, Museo del Prado, 1990, p. 67
4  Per a més informació, vg. Francesc M. QUÍLEZ, «Fortuny coleccionista, anticuario y bibliófilo», dins Mercè DOÑATE, 
Cristina MENDOZA, Francesc M. QUÍLEZ, Fortuny 1838–1874, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2003-2004, p. 
419-429.
5  Ricard BRU, Fàtima LÓPEZ, i Teresa-M. SALA, «Artistes col·leccionistes i tallers d’artista», dins Teresa-M. SALA et al.,  
Vestigis del Modernisme. Obrim el Teló, Mollet del Vallès, Fundació Municipal d’Art Joan Abelló, 2011, p. 14.
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la qual va tenir una influència potencial sobre el gust i els costums de les gents.6 Va esdevenir una nova 
«expressió dels gustos, dels interessos i dels coneixements»7 dels col·leccionistes, així com també va 
suposar un «reflex de la seva vida, trajectòria personal, amical i professional».8 

 
 
Entre alguns dels protagonistes que sobresurten dins d’aquest marc cultural, destaca el polifacètic Apel-
les Mestres (1854-1936). Al llarg de la seva trajectòria va practicar l’art com a pintor, dibuixant, escriptor 
i poeta. La seva col·lecció s’entrellaçava amb la seva prolífica trajectòria, bo i comformant un unicum. 
Cadascun dels objectes, quadres i llibres el transportaven a un mar de sensacions i sentiments, creant 
un món fantàstic que desembocava en la inspiració natural per a les seves creacions. 

 
 
Una de les col·leccions més conegudes aleshores era la d’Alexandre de Riquer (1856-1920), distingit 
il·lustrador i decorador, que la devia iniciar cap a la dècada de 1880. Aquell «niu d’àligues», tal com la 
va anomenar Joan Maragall,9 estava format especialment per objectes artístics de ceràmica, de vidre,  
peces arqueològiques, escultures, però també pintures i llibres de tota mena, distribuïts per tota la seva 
llar. Com en molts altres casos semblants, la seva col·lecció era un fidel reflex dels seus interessos i va 
donar a lloc a un seguit de fonts visuals per a les seves creacions.

 
 
Un altre exemple, molt proper a l’estil de Marià Fortuny, va ser el dels germans Masriera, els quals 
tenien el seu temple-museu instal·lat a l’Eixample de Barcelona, on encara hi ha l’edifici d’aspecte 
clàssic. El seu taller era un lloc «atestado de objetos de todas clases».10 La col·lecció incorporava pin-
tures, escultures, antiguitats de ceràmica, vidre, instruments musicals, armes i tapissos. Aquell lloc es 
va convertir en un dels principals focus de l’activitat cultural i artística de la ciutat, ideal per a trobades i 
tertúlies entre artistes i intel·lectuals. A diferència d’Apel·les Mestres i d’Alexandre de Riquer, que varen 
mantenir els seus objectes en l’estricte àmbit privat, mostrant-los en certes ocasions al seu cercle més 
íntim, l’atelier dels germans Masriera fou un centre d’oci col·lectiu. 

 
I ara caldria citar Santiago Rusiñol (1861-1931). Fundador del Cau Ferrat, primer a Barcelona i, més 
tard, a Sitges, la seva afecció li devia néixer en la seva època de formació, al costat d’altres amb les 
quals s'anava forjant una base sòlida de coneixements que el portarien a ser el creador d’una col·lecció 
heterogènia, amb un acurat interès pels ferros, i que «retrata els interessos de la societat del moment».11 

6  Frederic MARÉS, El mundo fascinante del coleccionismo y de las antigüedades. Memorias de la vida de un coleccio-
nista, Barcelona, Museu Frederic Marés, 2000, p. 347.
7  R. BRU; F. LÓPEZ, i T.-M. SALA, op. cit., p. 15.
8  Ibid., p. 15.
9  Ibid., p. 18.
10  Josep ROCA i ROCA,  Barcelona en la mano. Guía de Barcelona y sus alrededores, Barcelona, E. López, 1895, p. 
279-280.
11  Ignasi DOMÈNECH, «Rusiñol i el col·leccionisme de ferro», dins Ignasi DOMÈNECH I VIVES (com.), L'Art del ferro.  
Rusiñol i el col·leccionisme del seu temps, Ajuntament de Sitges, 1997, p. 22.
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Joan Maragall i Gorina va néixer en el si d’una família catòlica i acomodada dedicada a la indústria tèx-
til, fet que l'impulsà de jove a treballar en el negoci familiar. Tot i així, s’esforçà per continuar estudiant, 
i entrà a la Facultat de Dret on establí la seva primera xarxa d’amistat amb figures com Antoni Roura i 
Josep Soler i Miquel. Maragall se sentí impulsat per una vena artística, mentre escrivia les seves pri-
meres poesies. Al 1885, en les seves «Notes autobiogràfiques» ja transmet certes reflexions sobre l’art: 
«[La Bellesa] té los seus sacerdots, los artistas; los seus profetas, los genis artístichs; lo seu evangeli, 
las obras genials artísticas; los seus creyents, los aficionats a las belles arts; los seus místichs, los 
enamorats [...]».12 L’any 1891 es consagra com a poeta amb la publicació de Poesies, regal de noces 
de les seves amistats. I a partir de l’any 1892 se’l considerarà una de les personalitats més il·lustres de 
la modernitat. 

 
 
La vida d’un col·leccionista té un naixement i un desenvolupament, tal com deia Frederic Marés.13 De 
Joan Maragall, no tenim cap constància documental de quan començà a col·leccionar, ni tan sols d’on 
va brotar la curiositat a contemplar o el desig de posseir. Tot i la falta de testimonis documentals, és de 
notable importància la memòria oral de la família, perquè gràcies als seus records hem pogut conèixer 
certs detalls de com va obtenir algunes de les obres.14 Probablement, el primer quadre el va adquirir cap 
a finals dels anys vuitanta o principis dels noranta, a l’edat de vint-i-cinc anys, quan es fan evidents les 
seves mostres de passió per l’art: 

 

 

[...] Jo sento tot això, tant viu! tant pur!...; prò, ho sento perquè ho he après en mas lecturas, o bé eixas lecturas 

m’han extassiat perquè tot això ja estaba latent dins de mi? Sóch un ver artista o un artista incomplert, o  

senzillament un dilettante entusiasta?15

 
 
El gruix més important de la col·lecció el va adquirir després del seu enllaç, el 27 de desembre de 1891, 
amb Clara Noble, un cop establerts a Barcelona, encara que tardaran vuit anys a traslladar-se a la casa 
de Sant Gervasi. Dins la burgesia puixant de tombants de segle, ben posicionada socialment i econò-
micament, hom sabia què significava posseir una col·lecció i com calia construir-la perquè fos prestigi-
osa, i Maragall devia conèixer les col·leccions més importants de la Ciutat Comtal.16 Era un personatge 
culte, enriquit per les seves lectures d’autors estrangers com Nietzsche i Goethe, amb una personalitat 
complexa, dotat d’una gran espiritualitat i fascinat per la naturalesa.

 
La seva col·lecció està formada majoritàriament per pintures d’artistes coetanis. Per tant, hem de tenir 
en compte que les seves adquisicions es devien realitzar quan els seus artífexs eren, aleshores, vius.  

12  J. MARAGALL, «Notes autobiogràfiques», dins ID., Com si entré en una pàtria, ed. i pròleg de Glòria Casals, Barcelona, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 207, p. 172.
13  F. MARÉS,  El mundo fascinante del coleccionismo y de las antigüedades, op. cit., p. 19.
14  Jordi MARAGALL,  «Maragall a casa» dins  El que passa i els qui han passat, Barcelona, Eds. 62, 1985, p. 75.
15  J. MARAGALL, «Notes autobiogràfiques», op. cit., p. 173
16  Per a conèixer les col·leccions privades més importants del moment, vg. J. ROCA i ROCA, op. cit., p. 196-207.
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Seria lògic, doncs, veure'l com un mecenes, interessat en la pintura realista, i en particular per l’escola 
paisatgística. Tot i així, el seu entusiasme per l’art va més enllà d’aquestes dues escoles, creuant fronte-
res a través del Modernisme i el Noucentisme. Paradoxalment, l'única informació que disposem envers 
l’adquisició de les obres és que algunes d’elles van ser obsequis dels propis artistes. D’aquesta mane-
ra, podem plantejar la hipòtesi que Maragall era un col·leccionista sense ser-ne. Encara que fos així, 
no descartarem la possibilitat que la resta d'obres fossin adquirides pel propi Maragall,  i això obre una 
altra incògnita. On les va comprar seria una altra qüestió per plantejar-se. Tampoc no tenim testimonis 
ni cap resposta, tot i que cal tenir en compte la vida social del barceloní i l’estreta relació amb artistes. 
A més, Maragall coneixia les principals galeries d’art, com la Sala Parés.

 
 
L’estudi detallat i profund de les obres denota que mai no va existir una clara voluntat de col·leccionar 
de manera racional resseguint una línia concreta ni d'enriquir el seu patrimoni. Joan Maragall devia 
apreciar la seva col·lecció pel valor estètic i la devia considerar com una manera de canalitzar i satisfer 
la pròpia sensibilitat artística.

 
Notes per a una valoració

La col·lecció està formada especialment per pintures, dibuixos, gravats i una única escultura. Tot això 
Maragall ho va adquirir de diferents maneres, segons la relació que va mantenir amb cada un dels 
seus autors, representants del món artístic català de finals del segle XIX i principis del segle XX: hi ha 
obres de l’escola realista vuitcentista com les de Ramon Martí i Alsina, del Modernisme; com les de 
Ramon Casas i Santiago Rusiñol; i finalment del Noucentisme, representat per Josep Clarà i Pere Torné 
i Esquius, entre d’altres. La col·lecció demostra un interès i un gust molt concret, i troba suport en la 
biblioteca personal del poeta, aspecte de vital importància que cal tenir present en tot moment. Per una 
banda es troba completament allunyada de l’obsessiva acumulació d’objectes i, per l'altra banda, fuig 
de l’objectiu d’obtenir un prestigi social, característic de la burgesia catalana del moment.

Un dels gèneres pictòrics més visible és, sens dubte, el paisatgisme vuitcentista, amb les obres dels 
millors artistes catalans dedicats a aquest gènere. De la poesia de Maragall ja traspua una gran esti-
ma envers el paisatge, la muntanya i, també, el mar,17 que juntament amb els seus diferents viatges a 
Montserrat, al Montseny, Camprodon, Puigcerdà o Sitges, omplia el buit que li causava la Ciutat Comtal. 
Marquina també reflexionarà sobre aquesta faceta del poeta:

L'esprit d'en Maragall es fondament contemplatiu. Més que de l’acció frueix del sentiment; més que remoure la 

societat li plau bonificarla i humanisarla; més que de la lluita i de la guerra en treu sas refilades del amor i de la 

17 Vg. J. MARAGALL, «La vida de les muntanyes», Pèl & Ploma, núm. 81, octubre de 1901, p. 132
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pau. Te una concepció espiritual del mon divinament poètica. Els seus cants no son la realitat, sino l’esperit de 

la realitat. Oblida de les coses lo condicional i tracta de fixar lo etern.18

La pintura sobre tela de Ramon Martí i Alsina (1826-1894) és un paisatge que cal ubicar entorn a 1870-
1880 i que representa la riera d’Argentona.19 S'hi veu un rierol que creua un estret, a la vora del qual 
hi ha un paisatge rocós amb abundant vegetació. L’horitzó queda més aviat baix, la qual cosa dona un 
gran protagonisme al cel ennuvolat. La figura que apareix en el quadre marca la dimensió del paisatge 
i la seva grandiositat. 

 
La composició és magníficament equilibrada, amb unes tonalitats encertades que fan del color i de la 
llum els màxims protagonistes. La pintura de Ramon Martí i Alsina reflecteix un món amb objectivitat: 
s’acosta a una realitat sincera, on ressalta la seva capacitat d’observar minuciosament la natura, tot i 
que és molt proper a la tradició romàntica de Lluís Rigalt. Va triomfar de seguida en el mercat artístic i 
els seus paisatges esdevingueren molt populars en la societat.20 Així doncs, no ens hauria d’estranyar 
la presència d’un quadre d’aquest autor en la col·lecció de Maragall.

18  Eduard MARQUINA, «Visions & Cants. Per Joan Maragall», Pèl & Ploma, núm. 65, 1 de desembre de 1900, p. 5-6.
19  María Concepción CHILLÓN, El pintor Ramon Martí Alsina (1826-1894). Contrastos de la seva vida a partir d’una 
documentació inédita, i proposta d’un primer catàleg, tesi doctoral, Universitat Autónoma de Barcelona, 2010, p. 318.
20  Cf. «Ramon Martí i Alsina», dins Meritxell CASADESÚS, F. Fontbona, Engràcia TORRELLA, La finestra oberta. Pai-
satgisme català (1860-1936), Diputació de Barcelona, 2004, p. 24.

Paisatge de Ramon Martí i Alsina



També hi trobem un oli sobre tela d’un altre gran paisatgista: Enric Galwey (1846-1931). Aquest pintor 
pertany a la segona generació d’artistes de l’Escola d’Olot, una de les escoles de paisatge realista més 
importants de l’Europa del moment, que va recórrer aquesta tendència en comptes de decantar-se 
pel nou Modernisme amb el qual Barcelona es recuperà com a centre artístic i cultural.21 El quadre de 
Galwey representa un bosc amb uns arbres en primer terme que ens impedeixen veure el que es troba 
més enllà. El color i la llum de la pintura és magistral i separen l’ombra del primer terme de la llum del 
segon. La gamma cromàtica dels verds és molt àmplia. El dibuix és molt acurat, amb unes pinzellades 
vigoroses que donen vida a la calma de la representació. Galwey ens demostra la seva fidelitat envers 
el paisatge, amb certs tocs impressionistes, i és capaç de plasmar-lo amb elegància i sensibilitat, res-
seguint la línia de Joaquim Vayreda i Josep Berga.22

 
Són anteriors els dos quadres que es conserven de Ricard Brugada (1867-1919), un costumista que 
s’establí a Andalusia després d'obtenir un especial èxit a Sevilla, i que més tard s’establí a Cadis i 
Còrdova com a professor de l’Escola Oficial de Belles Arts. Al 1910, retornà a Barcelona per unir-se al 
professorat de la Llotja.23 D’aquest pintor es conserva un oli sobre fusta, datat de 1882 a Madrid, molt 
en consonància amb l’estètica del paisatge realista de l’Escola d’Olot. L’altre quadre està datat de 1891 
i fou pintat a Roma. S'hi veu una dona dempeus vestida amb una indumentària regional. Les dues pintu-
res són precises en el dibuix i estan composades de petites pinzellades que permeten reproduir el més 
mínim detall, així com acostar-se a una representació verídica de la llum i del color.

21  F. FONTBONA i Ramon MANENT, El paisatgisme a Catalunya, Barcelona, Destino, 1979, p. 75-78. 
22  Miquel Utrillo li dedicà un article admirant a la revista Forma (1904-1906), p. 54-58.
23  F. FONTBONA, «L’època del Modernisme (1888-1905)», dins F. FONTBONA, Francesc MIRALLES, Història de l’Art 
català. Del modernisme al noucentisme (1888-1917), vol. VII, Barcelona, Eds. 62, 1983, p. 60.
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El que podem deduir d’aquesta petita tria és l’atracció que sentia Maragall envers aquests paisatges. 
La màxima realitat d’aquests quadres, tant pel dibuix, com pel color i la llum, deixaven reflectit un món 
amb objectivitat i bellesa en els murs de casa seva, i el devien ajudar a canalitzar aquella serenor ca-
racterística de la seva obra que només li podia proporcionar el paisatge de Catalunya.

 
 
En el panorama artístic d’aleshores, Maragall va viure totes les etapes del Modernisme i va participar 
en cadascuna d’elles, de tal manera que la historiografia ha assenyalat la seva mort com a data final 
d’aquest moviment artístic. Un dels artistes amb qui va tenir més relació, fou el pintor, col·leccionista 
i escriptor Santiago Rusiñol, tot i que no s'ha conservat gran part de la seva correspondència. Aquest 
artista es troba representat a la col·lecció per l'obra Erik Satie al seu estudi, coneguda en aquells anys 
amb el nom Un Bohemi, un oli sobre tela de l’any 1891. Es va exposar a París el mateix 1891, al Saló 
dels Independents, i després formà part de la segona exposició col·lectiva de la Sala Parés, «Casas, 
Rusiñol i Clarassó», inaugurada el 5 de novembre,24 la qual tingué un important ressò en la premsa 

24  La primera exposició conjunta fou a l’octubre de 1890. L’última es farà al febrer de 1930. 

Oli de Ricard Brugada
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del moment. Tot i que no es conserva cap document que confirmi el mode d’adquisició de l’obra, Joan 
Anton Maragall recorda que fou un regal del propi artista al poeta,25 i de la mateixa manera ho declaren 
Josep de C. Laplana i Mercedes Palau.26 

El fet és que el 12 de novembre d’aquell any es celebrà un banquet al Restaurant França, amb motiu de 
l’exposició, en què es van convidar eminents personalitats del món de l’art, la literatura i el periodisme. 
Seguidament, la vetllada continuà a la Sala Parés, on es va procedir a celebrar una rifa d’un quadre 
de Rusiñol, un de Casas i una escultura de Clarassó. Entre la breu llista d’assistents que publicà La 
Vanguardia, no hi apareix el nom de Maragall, tot i que podria haver-hi estat, ja que hom apuntà que es 
tractava de «setenta comensales».27 El 27 de desembre d’aquell any, Maragall contragué les núpcies 
amb Clara Noble, i després se'n van anar a Itàlia. Així doncs, si veritablement el quadre va ser un regal, 
és probable que hagués estat regalat abans de l’enllaç o just després, perquè la següent exposició 
en la qual participaria el quadre ja seria durant l’any 1894 a Bilbao, i en aquells moments ja devia ser 
propietat de Maragall.

25  Joan Anton MARAGALL, Historia de la Sala Parés, Barcelona, Selecta, 1975, p. 50.
26  Josep de Calassanç LAPLANA i Mercedes PALAU, La pintura de Santiago Rusiñol. Obra completa. Catàleg sistemà-
tic, Barcelona, Mediterrània, 2004, p. 66.
27  «Fiesta de artistas», La Vanguardia, 13 de novembre de 1891, p. 5.
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En la biblioteca personal del poeta, es conserven les dues primeres edicions d’una de les obres literàri-
es de Rusiñol.28 Titulada Oracions, la primera edició es va publicar a Barcelona per l’editorial L’Avenç el 
1897,29 i anava il·lustrada amb dibuixos de Miquel Utrillo i acompanyada amb la música d'Enric Morera. 
Maragall comentà a Rusiñol que havia «llegit i torno a llegir las tevas oracions. Es un llibre plè d’es-
sencia de poesia, y plè de la teva personalitat artística». Tot i donar la seva opinió de la vessant més 
poètica, no oblidà la dimensió artística de l’obra, i afegeix «Digas à l’Utrillo que sempre torno à mirar (es 
un vici qu’hi agafat) L’Alba, La Rosada, el Dia (allò es la terra del cel), Les cascades» i «D’en Morera 
aquellas notas de L'Alba i de las estrellas».30 Precisament, una de les altres obres que es conserva a 
la seva col·lecció és el delicat i simbòlic dibuix que il·lustra Les Cascades, realitzat amb tinta xinesa i 
aquarel·la sobre paper, i que deu ser un regal de Miquel Utrillo al poeta.31

 
 
Amb Utrillo, Maragall hi tingué una gran relació. Es van conèixer al Cau Ferrat cap a 1897, quan ja es 
feia palesa la malaltia de Rusiñol.32 Maragall ja havia participat a la III Festa Modernista de Sitges, el 
1894, i havia estat premiat per les seves «Estrofes decadentistes». Així doncs, el poeta quedaria unit a 
aquell focus cultural entre 1894 i 1899, i hi va participar activament. Entre Maragall i Utrillo també exis-
teix una fluïda correspondència, que es mantindrà fins a la mort del poeta. A més de dedicar-li llibres, els 
quals es conserven a la col·lecció d'Utrillo,33 Maragall també intercanvia opinions artístiques amb l'amic. 
En una carta, Utrillo li recomanà entusiàsticament l’obra de Pere Torné i Esquius per il·lustrar els seus 
poemes per «la discreció dels seus comentaris, la finesa de les idées, y la parquetat de la composició, 
qu’am tot y la seva pobresa aparenta, deixa mes camp a la imaginació».34

 

 
 

28  La primera edició està publicada amb il·lustracions dissenyades per Miquel Utrillo, mentre que a la segona edició 
només hi ha el text de Rusiñol. Tots dos exemplars estan dedicats per l'autor i són a la biblioteca de l’Arxiu Joan Maragall.
29  Enric BOU, «Estudi introductori», dins J. MARAGALL, Visions & Cants, Barcelona, Eds. 62, 2004 [1984], p. 9.
30  Carta de Maragall a Santiago Rusiñol del 13 de setembre de 1897. Arxiu Joan Maragall.
31  Vg. la fitxa redactada per Eva Pascual Miró a l'inventari de mobiliari i fons artístics de l'Arxiu Joan Maragall, realitzat 
pel Servei de Museus el 1990. 
32  Vinyet PLANELLA (coord.), Miquel Utrillo i les Arts, Ajuntament de Sitges, 2009, p. 241-242.
33  Ibid., p. 242.
34  Carta de Miquel Utrillo a Maragall de l'agost de 1904. Arxiu Joan Maragall.
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Il·lustracions de Miquel Utrillo a la primera edició d'Oracions, de Santiago Rusiñol,
p. 23 (An els Jardins Abandonats) i p. 55 (Al vent) 



La seva relació continuà al llarg dels anys amb diferents col·laboracions, com per exemple la 
representació d’Ifigènia a Tàurida, de Goethe, que Maragall havia traduït, i amb l’escenografia 
creada per Utrillo. Amb Miquel Utrillo i Enric Morera hi col·laborà en més ocasions. Conjuntament, 
ho tornaran a fer el 17 de febrer de 1898 en el local dels Quatre Gats, un dels «focus artístics 
més actius del modernisme català».35 En aquesta ocasió, es va realitzar un espectacle d’ombres 
xineses, amb un recital  de quatre poemes acompanyats per música. Joan Maragall hi va aportar 
el segon poema, la «Montserrat», publicat el 1890: 

 
Veus aquí que primer tot era mar,

tot era ple de mar: tan blau!...pro un dia

va començar a sortir-ne una muntanya...

de tan hermosa que era resplendia...

una muntanya tota esqueixalada

com cosa primerenca i malfinida.

les boires de seguida que la veuen

s’hi tiren a damunt amorosides;

de  boixos els penyals s’emborrisolen

i a dintre els boixos els aucells refilen.36

 

 

Va ser recitada per Salvador Vilaregut, acompanyada de dibuixos realitzats per Utrillo i música 
d’Enric Morera. Tot i que en aquest cas les crítiques van ser força negatives i l'èxit prou escàs, 
aquests espectacles tenien un considerable contingut artístic i literari, amb una superioritat tècnica 
que els destacava de les representacions més populars.37 I és interessant veure com Joan Mara-
gall també se sentí atret per la música, cosa que es tradueix en la participació en esdeveniments 
musicals del moment, com les tertúlies musicals d’Enric Granados i l’assistència constant a les 
representacions del Liceu.38

 
 
De Ramon Casas, a la col·lecció se'n conserva un petit dibuix, realitzat amb carbonet i amb deli-
cats tocs de color, que representa una dona vestida a la moda barcelonina d’aquell moment, i on 
es denota la gran capacitat de síntesi de l’artista. Al marge inferior dret, es deixa entreveure un se-
gell de la revista Pèl & Ploma, fet que ens fa pensar que era un regal de la revista als subscriptors. 

35  Mercè DOÑATE, «Les activitats artístiques dels Quatre Gats», dins Maria Teresa OCAÑA, F. FONTBONA, Cris-
tina MENDOZA, Picasso i els Quatre Gats. La clau de la modernitat, Barcelona, Museu Picasso, Lunwerg, 1995, p. 223.
36  Vg. Enric JARDÍ, Història dels Quatre Gats, Barcelona, Aedos, 1972, p. 50; Josep A. MARTÍN, El teatre de tite-
lles a Catalunya, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, p. 37; Xavier FÀBREGAS, Història del teatre 
català, Barcelona, Millà, 1978, p. 192.
37  Ibid., p. 226.
38  E. BOU, «Estudi introductori», op. cit., p. 6.
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En aquesta faceta de dibuixant, Casas va anar retratant personalitats rellevants de l’època, creant així 
una àmplia galeria d’homes i dones representius, en la qual es respira un sentiment de respecte i admi-
ració. Casas va realitzar dos retrats del poeta, un assegut i l’altre dempeus,39 que són una mostra de la 
capacitat de l'artista per observar els trets significatius del personatge, des del rostre i la indumentària, 
fins a la captació dels gestos i actituds de la figura.40 Quan Casas realitzà aquests dos retrats, Maragall 
s’hi sentí atret de seguida, tal com ressalta en la carta que escriu al seu company i amic de la facultat, 
Antoni Roura, el 23 d’octubre de 1899, convidant-lo a assistir a l’exposició de dibuixos de Ramon Casas 
que s’estava realitzant a la Sala Parés.41

 
 

 
El dibuix de Joan Maragall dempeus es publicà a la revista Pèl & Ploma42 acompanyat d’un escrit de 
Miquel Utrillo, on elogia el seu amic poeta «el senyor Maragall, tan amable i rialler / tan bon causeur i 
tant agradós», i diu que «cal veure an en Maragall, cal sentir-lo / quan entre els amics de qui ell és amic 
de veres, / aquells am qui pot parlar de moltes coses més que   / de critica i politica, aquells am qui no 

39  D’aquest retrat es conserva una fotografia a la col·lecció. L’original es troba al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
40  Isabel COLL, Ramon Casas. Una vida dedicada a l’art, Barcelona, El Centaure Groc, 1999, p. 120-122. 
41  E. JARDÍ, op. cit., p. 100-101; J. MARAGALL, Correspondència Maragall-Roura, Barcelona, Polígrafa, 1969, p. 206.
42  Pèl & Ploma, núm. 33, 13 de gener de 1900, p. 3.
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ha de fer de / periodista [...]».43 El dibuix original que il·lustra la portada d’aquest número és precisament 
el segon dibuix que es conserva a la col·lecció maragalliana, titulat Quan jo era petit vivia arraulit, un 
carbonet sobre paper inspirat en el poema de Maragall «Sol, solet», un tema autobiogràfic que evocarà 
la infància del poeta, quan vivia a l’estret carrer Jaume Giralt, desaparegut avui dia, al barri del Born. 
D’aquesta manera, seria molt probable que Casas també regalés l’original a Maragall, tot i que tampoc 
no s’han trobat testimonis documentals. En aquest mateix número, hi ha publicats més poemes seus: 
«Una Missa del Gall», «La Dòna Hermosa», «Música de Mozart», «L’esposa parla», «Poesia popular» i 
«Soleiada». A Pèl & Ploma, Maragall hi tornarà a col·laborar en el fascicle del dia 1 d’octubre de 1903,44 
publicant-hi l’«Elogi de la Paraula», text que llegiria en el seu primer discurs com a president de l’Ateneu 
Barcelonès, en la sessió inaugural celebrada el 15 d’octubre de 1903.

 
 
A la col·lecció de Maragall també es conserva l’obra de dos germans que es dedicaren a l’art, dels 
quals un es va especialitzar en el camp de l’escultura i l’altre ho féu en el de la pintura. Es tracta de 
Joan (1860-1926) i Josep (1864-1934) Llimona. De Joan Llimona és l’autoria de l’oli sobre tela datat de 
1895 i que representa l’interior d’un pati particular. D’aquesta obra, on una dona vestida de negre surt 
representada asseguda i pensativa, se’n respira un aire intimista, un silenci. La factura és més aviat 
simple, deixant de banda els detalls realistes per a una manera de fer més sintètica i plana. Transmet 
de forma magistral la llum, més forta a l’exterior del pati, i una foscor més profunda a l'interior de la 
porta on apareix la figura femenina. Cal esmentar que en el revers del marc d’aquesta pintura es tro-
ba una etiqueta de la Sala Parés. Això ens podria donar una pista del lloc on Maragall la va adquirir o 
demostrar que va participar en una exposició a l'esmentada galeria. De Joan Maragall i Joan Llimona 
també es conserva correspondència, tot i que es tracta de dues cartes que plantegen temes polítics, 
amb referència a la Lliga del Bon Mot, associació a la qual va pertànyer Llimona, mentre que Maragall 
hi prestà un entusiasta suport.

 
 
De Josep Llimona no en té ni una escultura ni una pintura. L’obra que queda a la col·lecció Maragall 
és un dibuix amb llapis de color, que representa una dona asseguda en una cadira. Tot i que sembla 
realitzat amb rapidesa per la factura, té una tècnica acurada i un aire de sensibilitat. S'hi veu una imatge 
ideal, traçada amb delicadesa, d'una senyora elegantment vestida, lliure d’ornaments que distreguin el 
protagonisme de la figura. Paral·lelament a l’activitat escultòrica, Josep Llimona es va dedicar al dibuix 
com a eina complementària. Hi practicà el domini de l’anatomia humana, especialment el femení en 
totes les posicions possibles.45 A l’abril de 1900 s’exposaren a la Sala Parés esbossos i estudis de Lli-
mona en una exposició que portava com a títol «Art íntim». El mes abans, però, la revista Pèl & Ploma 
va dedicar-li un número especial, i Miquel Utrillo escrigué un article biogràfic que recordava entre d’al-
tres coses l’amistat que els unia. Així doncs, Utrillo també podria ser considerat un pont entre Llimona i 
Maragall. De Llimona també es conserven cartes adreçades al poeta, però no contenen cap informació 
sobre l’adquisició de la peça.

43  Ibid.
44  Pèl & Ploma, núm. 98, 1 d’octubre de 1903, p. 290, 294-295, 298-299 i 302.
45  Mercè DOÑATE, «L’escultor modernista Josep Llimona», dins EAD., Joan Llimona (1860-1926), Josep Llimona (1864-
1932), Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2004, p. 117-119.
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Una obra de la col·lecció que té un interès especial és un gravat realitzat per Josep Maria Sert (1874-
1945). Data aproximadament de 1899 i al marge inferior hi ha una breu dedicatòria dirigida a Maragall. 
Josep Maria Sert es va consolidar com un dels millors decoradors murals del seu temps, i va arribar 
a ser admirat arreu d’Europa i Estats Units. Com Maragall, va néixer en una família burgesa, catòlica 
i catalanista, i d’empremta conservadora, enriquida gràcies a la indústria tèxtil catalana.46 En la seva 
joventut i etapa de formació, va ser alumne de Pere Borrell i d’Alexandre de Riquer, qui probablement 
l’introduí al Cercle de Sant Lluc. Més endavant, establí contacte amb Utrillo, amb qui acudirà assíduament 
als Quatre Gats relacionant-se així amb Ramon Casas i Santiago Rusiñol. Segurament, aquests últims 
l’animaren a viatjar a París al gener de 1899. Allà, Sert s’impregnarà de la influència del simbolisme.
 
 
 
En les seves estades als Quatre Gats, de ben segur que en més d’una ocasió va coincidir amb el poeta. 
Així doncs, no seria estrany que haguessin fet amistat i mantinguessin correspondència entre ells, fins 
i tot després que Sert s'hagués instal·lat a París. Probablement l’artista va enviar des de París el gravat 
que es conserva a la col·lecció. Es tracta d’una figura masculina nua i alada que sosté a les mans un 
arc de tir. Està situat a l’esglaó més elevat d’unes escales. És destacable el joc de llum i ombres de la 
il·lustració, que accentua aquest aire misteriós o simbòlic. Si bé desconeixem com Maragall va obtenir 
aquesta obra, podem imaginar que fou un regal de l’artista. Tot i així, és una peça que destaca en la 
seva col·lecció i desentona amb la resta de les obres.

 
 
Joaquim Sunyer celebrava la seva segona exposició individual, de caràcter antològic, a la sala Faianç 
Català, l’abril de 1911. Per aquest motiu, Maragall publicà un article a la revista Museum titulat «Impresión 
de la exposición Sunyer», novament sol·licitat per Miquel Utrillo.47 Hi lloava la producció de l’artista i, 
de manera especial, la Pastoral, i la resumia com un paisatge característic de Catalunya que és capaç 
d’endinsar-se en la mateixa ànima. Defineix de forma sublim el paisatge noucentista, caracteritzat per 
l’objectivitat i l’estructuralisme, per convertir-se en expressió dels valors essencials. De fet, la Pastoral 
és una de les obres mestres que es conserva també a la col·lecció de Maragall, tot i que va entrar 
a formar-hi part uns anys més tard de la seva mort. Aquesta pintura va ser adquirida primer per a la 
col·lecció Francesc Cambó, malgrat que uns anys més tard aparegué al mercat artístic i fou comprada 
de nou per Joan Anton Maragall, que decidí incorporar-la a la col·lecció del seu pare.
 
 
 

46  José María Sert. Le Titan à l’ouvre, Petit Palais-Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 2012, p. 75.
47  Martí PERAN, Alícia SUÀREZ, Mercè VIDAL, El noucentisme. Un projecte de modernitat, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya-Departament de Cultura, 1994, p. 52.
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Per altra banda, hi ha el «Brindis» que Maragall dedicà a l’escultor Josep Clarà. Aquest artista es va 
promocionar fora de l’àmbit peninsular, tot obtenint una projecció internacional destacable. En la VI 
Exposició Internacional d’Art de Barcelona de 1911, però, era un complet desconegut. Semblantment a 
Joaquim Torres García, va tenir la perfecta ocasió per mostrar la seva obra, irrompre així en l’art català 
i lligar-se al florent Noucentisme.48

 
La faceta de Maragall «noucentista» també es veu reflectida a través de les obres de protagonistes 
d'aquest moviment que aplega la seva col·lecció. El més destacable de tots ells és Pere Torné i 
Esquius, que Maragall va conèixer a través de Miquel Utrillo, moment que podem recrear gràcies a la 
«Presentació» que escrigué per al seu llibre d’artista titulat Els Dolços indrets de Catalunya i publicat 
per Oliva Impressors de Vilanova i la Geltrú el 1910. 

48  Ibid., p. 319 i i Mercè DOÑATE, Clarà escultor, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 1997, p. 27.
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El text comença així:

 

Una tarda d’hivern de fa alguns anys se’m presentà a casa un jove rossenc, tot temorós, que’m va dir que volia 

ensenyar-me uns dibuixos fets seus, a veure que me’n semblava. Li vaig respondre que jo en dibuixos no hi 

entenia res, però que m’agradava molt mirarne: y ell tot humilment obrí la cartera que portava sota’l braç y 

començà a mostrarme’n [...]

 
Com les Oracions de Rusiñol, aquest llibre també es troba a la biblioteca personal del poeta, amb un 
autògraf de l’artista, datat del 15 de gener de 1911.49 Així doncs, aquestes dues personalitats es devien 
conèixer cap a finals de 1904, i se'n conserva correspondència dels anys 1905 i 1906. Entre 1903 i 
1905, Pere Torné i Esquius s’estava fent un lloc en el món de l’art, a través de diverses exposicions 
a la Sala Parés, on va exposar de forma individual el 1905.50 Després marxarà a París, tot i que mai 
desvincularà de Catalunya tal com ho demostra la correspondència esmentada,51 o la publicació d'Els 
Dolços indrets de Catalunya.

D’aquest artista, Maragall té a la col·lecció un dibuix amb tinta xinesa i aquarel·la que representa un 
paisatge muntanyós, amb un camí que desemboca a una masia. Aquest senzill però apreuat dibuix 
està dedicat pel propi artista: «Al amic i distingit poeta / En Joan Maragall». En una carta que escrigué 
Joan Maragall a Pere Torné i Esquius, llegim: «Quina finesa ha volgut ferme, bon amich! No sap com 
li agraeixo. Es dir, si que ho sap, que prou ha pogut coneixe com han penetrat la meva ánima las se-
vas obras: y are al ferme el prehuat present d’una d’elles, ja pot contar lo que representa pera mí».52 
D’aquesta manera, novament podem deduir que aquest paisatge fou un regal del propi artista. Però, 
quin seria l’origen d’aquest regal? Ben cert, podria ser arran de la visita de Torné i Esquius a casa del 
poeta, com a mostra d’agraïment. D’altra banda, hi ha una carta de just un any després, on es deixa 
entreveure que Torné ha felicitat a Maragall pel seu sant.53 Així doncs, potser el dibuix de 1905 era un 
regal per celebrar aquesta festivitat. 

 
 
Maragall admirava l’obra de Pere Torné, fet que es veu reflectit en cada un dels escrits esmentats, 
l’epistolari i la «Presentació» d'Els Dolços indrets de Catalunya: «s’hi mostra ab aquella senzillesa qu’es 

49  També es conserva una edició de les Cançons de infants, de Narcisa Freixa i il·lustrat per Pere Torné i Esquius. 
50  J. A. MARAGALL, op. cit., p. 90-101.
51  Carta de Joan Maragall a Pere Torné i Esquius, datada el 25 de juny de 1906. Epistolari Joan Maragall, Arxiu Joan 
Maragall: «Prou l’anyorem a Barcelona tots els que l’estimem, però el nostre anyorament queda en part contrabalançat per la 
ferma esperança de que à París la seva personalitat artística hà de pendre tot son vol; y aixís estimant més la seva gloria».
52  Carta de Joan Maragall a Pere Torné i Esquius del 25 de juny de 1905. Arxiu Joan Maragall.
53  Carta de Joan Maragall a Pere Torné i Esquius del 25 de juny de 1906. Arxiu Joan Maragall: «aquí he rebut l’altra 
salutació de Sant Joan que li estimo de tot cor».
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la vida mateixa y quina inspiració li ha sigut donada à vosté com à ningú que jo conega».54

O:

Ja’l primer me donà un gran benestar, y coneguí que’m trobava en el món de la simplicitat y de la puresa [...]. Y 

pera a mi una delicia nova’l mirar al travers d’ell coses que certament tenia vistes mil vegades; doncs, ¿perquè 

aquella sensació de novetat delitosa?.... No res menys que s’hi m’hagués preguntat el perquè de l’Art.55

 
Pere Torné i Esquius resumeix els ideals de la nova societat catalana, submergida en la «modernitat», 
però també en la «tradició». L’artista és capaç de copsar la bellesa de les coses humils –imatges popu-
lars, món rural, fins i tot detalls urbans–, amb una sobrietat i equilibri propi del més pur classicisme, a 
través d’un proverbial i perfilat dibuix, amb puntuals tocs de colors, sempre espontanis i encertats. En 
definitiva, va saber reflectir d’un mode sublim la «Catalunya ideal» amb què somniaven els noucentis-
tes.

54  Ibid.
55  J. MARAGALL, «Presentació», dins Pere TORNÉ I ESQUIUS, Dolços Indrets de Catalunya, Vilanova i la Geltrú, Oliva, 
1910, p. 7.
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També cal mencionar l'única escultura que es conserva a la col·lecció de Maragall, obra d’un dels artistes capdavan-
ters del Noucentisme: Josep Clarà. D’una gran força expressiva, el bronze titulat Voluntat representa la testa d’un déu 
o heroi de l’antiguitat clàssica, amb la qual l’artista resumia el seu ideal de bellesa absoluta. Clarà la hi regalà amb 
motiu de les paraules que li dedicà en el «Brindis», llegit el 2 de juny de 1911. Tot i així, Maragall mai no va poder 
gaudir-ne ja que la mort el va visitar a finals del mateix any i l’obra escultòrica tardà uns tres anys a arribar al domicili 
del carrer Alfons XII.56

 
 
Finalment, cal recordar l’admiració que va sentir Maragall envers l’obra d’Apel·les Mestres. De fet, no es conserva 
cap obra d’aquest artista en les parets de la casa de Sant Gervasi, però sí una publicació en la biblioteca del poeta. 
Es tracta de Liliana, publicada el desembre de 1907. El llibre està dedicat pel propi Mestre i porta  l’ex-libris de Joan 
Maragall, dissenyat també per l’artista. A la premsa de l’època, també es veia reflectit l’èxit d’aquesta obra. Així doncs, 
a la Ilustración Artística diuen:

Apeles Mestres ha expuesto una colección de dibujos, ilustraciones de su último poema Liliana; son composiciones bellísimas, 

carácter imaginativo, en las que se combinan hermosamente flores é insectos, bosques fantásticos y figuras ideales […].57 

I: 
Alguien dijo acertadamente, refiriéndose á Apeles Mestres, que es un poeta que dibuja magistralmente y nosotros agregamos, 

completando el concepto, que es un meritísimo artista y un admirable cantor de la naturaleza. Liliana, el delicado y sentido 

poema que acaba de publicar, ha de estimarse como su obra maestra, la más hermosa, aquella en que de modo más completo 

se manifiesta la ternura de su espíritu enamorado siempre de todo lo noble y delicado, dispuesto de continuo á extasiarse ante 

los encantos de la naturaleza, ante todo lo que eleva el pensamiento y enaltece la sensación. Sólo el poeta, sólo el creador 

56  Jordi MARAGALL, El que passa i els qui han passat, Barcelona, Eds. 62, 1985, p. 75.
57  «Miscélanea. Bellas Artes. Barcelona. Salón Parés», Ilustración Artística, 17 de febrer de 1908, p. 130. 
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de Liliana podía ilustrar la obra, únicamente él podía representar plásticamente sus dulces cantos y preciso 

es convenir que sus excelentes dibujos están en perfecta armonía con la obra. Trazados con firmeza, con la 

seguridad y valentía de quien ha logrado singularizarse, son otra muestra, otra justificación del concepto de 

maestría, que, según decimos, en principio, les asignaron hace algunos años. 

Plácemes al poeta y al artista y con ellos el ferviente deseo de que se sostengan sus energías é inteligencias, 

para producir otras obras de igual índole, en bien de las letras y del arte de nuestro país.58

Joan Maragall no era desconeixedor d'aquesta crítica, i entre el 18 i 30 de març d’aquell mateix any 
escrigué dues cartes a l’artista, felicitant-lo pel «resplendent compendi de tota la seva personalitat artís-
tica» i emocionat per «posseirne l’exemplar dedicar per vosté mateix! Quina riquesa!».59

 

La col·lecció després de Maragall
 
A la col·lecció actual de l’Arxiu, hi ha altres peces que es van adquirir després de la mort de Maragall, 
moltes d’elles regals dels propis artistes a Clara Noble, que va morir el 1944. D’entre aquestes obres 
destaca el seu retrat, realitzat per Francesc Domingo l'any 1933.60 La majoria de quadres que com-
prà la senyora Noble pertanyien a l’escola paisatgista catalana vuitcentista, representada per Dionís 
Baixeras, Enric Galwey, Ramon Martí i Alsina, Ricard Brugada i Andrés Larraga, i van ser comprats a 
l’entorn de 1940. Entre ells s’hi troba també un quadre de Santiago Rusiñol, que tot i ser un consagrat 
modernista, no oblidà la temàtica paisatgística, atret per la pintura de Vayreda i, per tant, aquesta peça 
encaixaria amb el grup anterior. Finalment, també es conserva un bust de fang refractari de Manolo 
Hugué i que representa Josep Maragall i Noble, el fill pintor del poeta.

 
 
Joan Maragall, segurament, no va ser un col·leccionista molt actiu, però la seva col·lecció és una bona 
mostra de l'interès que va tenir pel món cultural del moment. Va arribar a atresorar a casa seva excel-
lents mostres d’art català que resumeixen una època. El fet que no se'n conservi més documentació fa 
que se’ns escapin molts punts per conèixer la figura del poeta i la manera com es va construir la seva 
col·lecció. 

58  «Liliana, poema é ilustraciones de Apeles Mestres», Ilustración Artística, 16 de març de 1908, p. 192-193.
59  Carta de Joan Maragall a Apel·les Mestres del 18 de març de 1908. Arxiu Joan Maragall. 
60  Retrat inacabat de la Sra. Vídua Maragall, donat a l’Arxiu per Joan Anton i Raimon Maragall i Noble el 15 de juny de 1995.
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Tot i així, ha sobreviscut al llarg dels anys gràcies a la seva família i descendència. D’aquesta manera, 
el seu fill Joan Anton Maragall decidí continuar amb la Sala Parés, fent-se'n càrrec a partir del juliol de 
1925, i hi van col·laborar enèrgicament el seus germans Raimon i Helena. La mateixa Helena Maragall 
s’havia dedicat amb entusiasme a la xilografia, mentre que un altre fill, Ernest Maragall, es consagrà 
com a escultor, i fou deixeble de Pablo Gargallo i Francesc d’A. Galí. D’ell és el bust de l’Helena que 
es conserva també actualment a la col·lecció Maragall. Josep Maragall es dedicà a la pintura, com a 
autodidacte, influït per l’escola impressionista de Ceret. Finalment, el nebot Josep Lleonart i Maragall, 
el qual heretà la mateixa passió per la poesia i pel món de la traducció, no deixà de banda la part més 
artística, i va participar –si bé esporàdicament– en el grup El Rovell de l’Ou. La compenetració entre 
oncle i nebot es fa palesa en la correspondència conservada entre ells dos. Així, a la col·lecció de Ma-
ragall es conserven tres pastels simbolistes que Lleonart li va regalar l'any 1902.

Rebut el 15 de juny de 2013
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