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1 Quan al cineasta amateur terrassenc 
Agustí Fabra i Bofill (Terrassa, 26 de 
novembre de 1903 – 26 de setembre 
de 1972) se li va preguntar quins 
eren els escrits o estudis dels quals se sentia més satisfet, va 
respondre que eren Maragall excursionista, publicat el 1960, 
Lliçó d’excursionisme, un text de trenta-nou pàgines que li va 
servir per impartir una conferència el 19 de novembre de 1971, 
durant el II Curset d’Excursionisme del CET, i Un Papa alpinista i 
el patronatge dels muntanyencs, un text que ja havia escrit l’any 
1941 i que, poc abans de morir, estava refent per publicar en el 
butlletí Arxiu, del CET corresponent al mes de febrer de 1973. 
En ell parlava sobre Achille Damiano Ambrogio Ratti, conegut 
com a Pius XI i com el Papa alpinista, (Desio, 31 de maig de 
1857 - Ciutat del Vaticà, 10 de febrer de 1939), un Papa que 
nomenà sant Bernat de Menthon patró dels excursionistes.

Agustí Fabra i Joan Maragall 

Carta datada el 24 d’agost de 1941 i dirigida a l’Agustí Fabra per l’escolapi Antoni 
Cardona i Carreras (Terrassa, 25 de febrer de 1901 – 2 d’abril de 1972), de les Escoles 
Pies de Tàrrega. A la carta apareix la fórmula per beneir els estris d’esquí i es cita 
l’article de l’Agustí dedicat a Pius XI. AHCT

que amava el mar i que també el va inspirar poèticament. A més, 
Agustí feia esment del binomi present en l’obra maragalliana: 
paisatge/nació. Una nació que el poeta sentia cívica, política i, a 
la vegada, un organisme viu manifestat a través del seu ric i variat 
paisatge.

Agustí envià dos exemplars del seu article a la família del poeta i, 
al cap de pocs dies, rebé un afectuós agraïment per part d’un dels 
fills de Maragall, un fet que coneixem a través del text que Miquel 
Gibert i Codina (Terrassa, 29 de setembre de 1903 – 22 de juny de 
1998) llegí el 10 de juny de 1961, durant la presentació que va fer de 
l’Agustí Fabra al local Clan Joaquim de Sagrera, de l’Agrupament 
d’Escoltes de Terrassa, associació que, adherida aleshores als 
actes commemoratius dedicats al poeta, invità l’Agustí perquè fes 
una xerrada que ell titulà Maragall, poeta de la muntanya. 

El 1960, l’Agustí 
també va rebre una 
felicitació de Nadal 
des del l’Arxiu dels fills 
de Joan Maragall, que 
havien fet imprimir fent 
constar l’efemèride del 
centenari de la mort 
del poeta. A la nadala 
apareixia un fragment 
de la carta que Joan 
Maragall envià, el 26 
de desembre de 1903, 
a l’arquitecte i amic 
Josep Pijoan i Soteras 
(Barcelona, 22 d’agost 
de 1881 – Lausana, 16 
de juny de 1963).

Ana Fernández Álvarez
campanadas@telefonica.net

Nadala enviada el 1960 per la família del poeta Joan 
Maragall a l’Agustí Fabra. Procedència: Família Fabra



22 de maig de 1865 – 12 de març de 1942), a càrrec de l’Agrupació 
Regionalista de Terrassa. 

En el seu escrit no solament parlava de la passió contemplativa 
que el poeta sentia per la muntanya, sinó que descobria el Maragall 

Mapa traçat per l’Agustí Fabra amb la ruta planificada per realitzar una excursió pels Pirineus 
centrals el 1929. AHCT

Tenint en compte que aquest any s’està celebrant l’Any Maragall, 
parlarem sobre el primer dels escrits citats: Maragall excursionista. 
Un text que Fabra va publicar en el suplement del Butlletí del 
Centre Parroquial de la Sagrada Família, corresponent als mesos 
de juliol i d’agost de 1960 i als números 52 i 53, i que fou editat 
amb motiu del centenari del naixement del poeta Joan Maragall 
i Gorina (Barcelona, 10 d’octubre de 1860 – 20 de novembre de 
1911). Una figura poètica que influí profundament en l’Agustí i que, 
fins i tot, podem reconèixer en el tractament fílmic que donava a 
les seves filmacions sobre la muntanya i l’excursionisme1, dotades 
d’un profund caràcter bucòlic i noucentista.

L’article dedicat al poeta començava amb una referència a 
l’excursió que el 1929 es va organitzar als Pirineus centrals, des de 
Cauterets fins a Lourdes, passant pel Vignemale i el Mont Perdut, 
fins a arribar a Ordesa. Un itinerari que Fabra va filmar i que també 
es va convertir en un article publicat en els números 28 i 29 del 
Butlletí del Grup Excursionista de Montserrat, el 1929, amb el títol 
“Del Vignemale al Mont-Perdut”. 

Aquell fou el mateix any en què van aparèixer publicats els primers 
tres volums de les obres completes de Maragall, les quals van 
permetre conèixer quines i com van ser les seves estades a Cauterets, 
així com descobrir amb precisió la seva passió per l’excursionisme, 
dades que Agustí va fer servir per assenyalar l’anàloga afecció que 
el poeta i el Papa Pius XI sentien per la natura i per convertir-los en 
famosos excursionistes i en motiu dels seus articles.

Agustí Fabra oferia en el seu escrit uns sintètics apunts biogràfics 
sobre el poeta, fonamentalment parlava de les seves passions, el 
muntanyisme i l’excursionisme, tot relacionant-les exhaustivament 
amb la seva producció poètica. També esmentava la visita que, 
durant el mes de maig de 1904, Maragall va fer a Terrassa i a Sant 
Llorenç del Munt, amb motiu de l’organització d’un aplec a la 
Mata en honor del poeta i músic Enric Morera i Viura (Barcelona, 

1 Vegeu: “Cinema civil. Un exemple: Edelweiss Films”. Ana Fernández Álvarez. Revista 
Terme, 22. Terrassa, 2007.


