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Resum: Aquest Projecte de Final de Grau es pregunta quina ruta literària es pot dissenyar a partir de 

la poesia de Rosa Fabregat i de quina manera es poden incorporar els referents a la seva persona en 

aquest itinerari. Després de la lectura i anàlisi de l’obra poètica de l’autora, escrita entre els anys 1953 

i 2011 i compilada per Pagès editors en dos volums, es proposa un itinerari per Lleida que combina 

vida i obra. És a dir, els llocs literaris se seleccionen tenint en compte la relació directa amb diferents 

aspectes, com són la biografia de l’escriptora, els indrets d’inspiració dels poemes i els referents 

concrets dels llibres, entre d’altres. La confecció de la ruta ha comptat amb el guiatge de Rosa 

Fabregat. L’itinerari també s’introduirà al web de la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida 

(UdL), concretament a la secció Espais Literaris de Ponent del projecte Espai Màrius Torres. Aquest 

treball deixa la porta oberta a l’afegit de material en aquesta ruta com també a la posterior creació 

d’altres rutes de la poeta. 

Paraules clau: geografia, gestió, patrimoni literari, poesia, Rosa Fabregat, rutes literàries. 

 

 

Abstract: The aim of this Degree Final Project is to analyze which literary route could be design 

through Rosa Fabregat poetry and how her referents could be bring into this itinerary. After reading 

and analyzing the poetic work of the author, written between 1953 and 2001 and published by Pagès 

editors in two volumes, an itinerary through Lleida is proposed, which combines life and work. That 

is, the literary sites are selected regarding its direct relationship with different aspects, such as the 

writer’s biography, the places that inspired the poems and the specific references of books, among 

others. The design of this route has counted with Rosa Fabregat guiding. This itinerary will also be 

introduced to the website of the Càtedra Màrius Torres of the Universitat de Lleida (UdL), specifically 

in the section Espais Literaris de Ponent of the Espai Màrius Torres project. This research wants to 

embrace the creation of future routes from the poet’s work and the addition of new materials in this 

one. 

Keywords: geography, management, literary heritage, poetry, Rosa Fabregat, literary routes. 



 

3 

Sumari 
 
 
 
 

 

Introducció ............................................................................................................................. 5 
 

1. La ruta literària com a gènere .......................................................................................... 7 
 

2. Les rutes literàries de la literatura catalana ................................................................ 10 
 

3. Els «espais Fabregat» ................................................................................................. 13 
 

4. La Lleida de Rosa Fabregat ........................................................................................ 21 

4.1. La ciutat com a escenari ......................................................................................... 21 

4.2. Proposta d’itinerari i criteris de confecció .............................................................. 24 

4.3. Pòrtic general .......................................................................................................... 26 

4.4. Enllaços d’interès ................................................................................................... 27 
 

5. La ruta Fabregat per Lleida ........................................................................................ 28 
 

Conclusions ......................................................................................................................... 52 
 

Referències bibliogràfiques ................................................................................................. 53 
 
 
  



 

4 

  



 

5 

INTRODUCCIÓ 
 

Les antologies, les lliçons universitàries, els congressos internacionals i els premis de prestigi 

recullen majoritàriament els noms masculins. Tot i l’eclosió dels últims anys, en què les 

prestatgeries de les llibreries i els mitjans de comunicació, entre d’altres, s’han començat a 

omplir de noms femenins, encara hi ha molt camí per recórrer fins a arribar a una completa 

normalització. 

Aquest Treball Final de Grau (TFG) d’Estudis Catalans i Occitans no cerca la 

militància, sinó el rigor científic. Ho fa fixant-se en una dona, l’escriptora Rosa Fabregat 

(Cervera, 1933). Una poeta que ha manifestat obertament haver viscut aquest menysteniment.  

Com vol contribuir aquest TFG a fomentar la visibilitat de l’escriptora? A través de la 

lectura de tota l’obra poètica de l’autora escrita entre 1953 i 2011 i compilada a Lleida per 

Pagès editors en dos volums d’Obra poètica el 2012 i el 2013 (Ancorada en la boira. Obra 

poètica I (1953-1993), 2013 i La temptació de vol. Obra poètica II (1994-2011), 2012), a fi 

d’elaborar una ruta literària, que s’introduirà al web de la Càtedra Màrius Torres de la 

Universitat de Lleida (UdL), concretament a la secció Espais Literaris de Ponent del projecte 

Espai Màrius Torres, que inclou una sèrie de propostes de rutes literàries pel territori ponentí, 

classificades per autors i per comarques.  

La cerca d’un tema d’investigació sempre és un repte, de fet n’és el primer, i la selecció 

d’aquest no és arbitrària, sinó que mira la realitat literària més propera. A més a més, vol 

reconfigurar-la a partir de la gestió del patrimoni literari per reivindicar una poeta i per 

difondre-la a la societat. 

Les rutes literàries són, doncs, la manera en què aquest estudi de l’obra de Fabregat 

prendrà forma a peu de carrer i ho farà sempre amb els avantatges que proporcionen les 

humanitats digitals. També caldrà fer una parada i conèixer les organitzacions que treballen 

en pro de seva la gestió, per saber quina teoria hi ha al respecte i quins són els punts de vista 

que cal tenir en compte. 

De les possibles rutes que es podrien treballar, la que es presentarà en les següents 

pàgines és la de la capital del Segrià, ja que aquesta ciutat és on resideix actualment Fabregat i 

on es troba la UdL. No obstant, el buidatge que es presentarà dels altres llocs obre la porta a 

l’estudi i posterior elaboració de la resta d’itineraris. 

Fabregat és una escriptora força prolífica, amb una obra que abraça diferents gèneres, 

com la poesia, la novel·la, la narrativa breu i la crítica literària o assaig. Per delimitar l’objecte 

d’estudi, ha estat necessari alçar unes fronteres i construir-les al voltant del gènere que més ha 
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cultivat l’autora i que, segurament, més l’ha apropat a la societat: la poesia. Rosa Fabregat és 

una poeta de recital i la seva necessitat de comunió amb el lector ha fet que sigui coneguda, 

per damunt de tot, gràcies als seus versos. 

En aquest cas, s’ha optat per una ruta que combini vida i obra. És a dir, els llocs literaris 

se seleccionen tenint en compte la relació directa amb diferents aspectes literaris (biografies 

d’autors, indrets d’inspiració d’obres, referents d’aspectes concrets dels llibres, etc.). En 

general, els poemes de la Rosa són molt variats en aquest sentit i donen moltes opcions de joc: 

hi ha poemes amb referents literaris clars, d’altres amb al·lusió a llocs que no se sap on són, 

paratextos… 

Aquest projecte de final de grau es pregunta quina ruta literària es pot dissenyar a partir 

de la lectura de l’obra poètica de Rosa Fabregat i de quina manera es poden incorporar els 

referents a la seva persona en aquesta senda. Una confecció que ha comptat amb el guiatge de 

la mateixa escriptora, cosa que fa que qui realitza la ruta tingui la sensació no només que 

llegeix els seus poemes o que pot trepitjar els seus escenaris, sinó que la poeta li dona la mà, 

caminant d’espai en espai, de vers en vers, per una ciutat que és «vol» i «boira». 
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1. LA RUTA LITERÀRIA COM A GÈNERE 

 

A grans trets, una ruta literària busca difondre una o més obres i/o el seu escriptor/a a través 

de la fixació de diferents punts d’interès en un lloc i la seva relació amb la literatura. 

D’aquesta manera, els lectors poden llegir els textos, però a la vegada visitar l’espai on es van 

escriure o bé les localitzacions que els van inspirar. A banda d’aquests dos grans objectius, el 

gènere de la ruta literària amaga una finalitat més implícita: que la literatura esdevingui 

patrimoni literari. 

Els dos grans models de rutes literàries són de l’espai al text (llocs relacionats amb la 

biografia) o del text a l’espai (llocs esmentats a l’obra). Tot i que existeixen rutes d’ambdós 

tipologies, entre els dos models hi cap una combinatòria àmplia i diversa. L’acostament a un 

model o a l’altre ve condicionat, sobretot, per la literatura de l’autor que es vol difondre, i 

també dels criteris que vulgui subratllar aquell que confecciona la ruta. No és d’estranyar, 

doncs, que es trobin rutes d’aquests diferents tipus per separat i d’altres en què les dos 

tipologies estiguin en conversa constant. 

Segons Margarida Prats i Joan Marc Ramos (2019: 3), Llorenç Soldevila i San Eugenio 

expliquen que existeixen dos grans menes de connexions entre el territori i el fet literari: 

«Aquelles en què el lloc literari té una relació directa amb el fet literari (biografia de l’autor/a, 

indrets d’inspiració d’obres, referents d’aspectes concrets dels llibres, etc.) i les que giren al 

voltant d’eixos temàtics (aspectes ornamentals de les ciutats, elements de la natura, indrets 

cívics i culturals) als quals se’ls associa amb voluntat didàctica diferents textos literaris». Les 

del primer cas reben el nom de «rutes literàries», mentre que les del segon es coneixen com a 

«espais literaturitzats» perquè abans del disseny didàctic, no hi havia cap relació establerta i 

clara entre el lloc i els textos literaris seleccionats. 

El fet que les rutes literàries siguin la manera més popular de posar en relació la 

literatura i el territori (Sunyer, 2014) segurament ha suscitat que n’hi hagi de molt més 

àmplies i especialitzades, i d’altres de més senzilles i discretes. 

Segons com es treballi i difongui una ruta, pot tenir caducitat o pot arribar a ser un 

producte de qualitat, amb voluntat de perviure. Si s’aglutinen en una plataforma que vetlla per 

elles, la seva permanència estarà més assegurada. A banda, les rutes poden acompanyar-se de 

diferents formats com, per exemple, el teatre. Actors o actrius poden amenitzar l’itinerari amb 

representacions sobre la vida de l’escriptor o poden recitar fragments de la seva obra.  

Un dels aspectes que, en parlar de rutes literàries, sovint s’oblida és que tot i que tenen 

un caràcter divulgatiu i que, fonamentalment per això, es reconeixen, en força ocasions queda 
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amagada una tasca d’estudi de l’obra de l’autor (Prats i Ramos, 2019), així com el potencial 

que tenen no només per al turisme en general, sinó en la matèria de la didàctica formativa. Cal 

tenir en compte que els itineraris es poden convertir, fins i tot, en una peça artística. 

Les rutes, doncs, són patrimoni literari. Un concepte literari la definició del qual prové 

de patrimoni i sobre el qual han teoritzat un bon nombre d’especialistes. Encara no existeix 

una definició «oficial» del terme, ja que el seu ús és relativament recent. Mireia Munmany 

(2017: 20) el defineix de la següent manera: «Si partim del concepte exposat de “patrimoni”, 

entès com a procés, ens atrevim a apuntar que el patrimoni literari és el llegat literari que 

posseeix una societat, que li arriba del passat i és reconegut com a propi al si d’una comunitat, 

en sintonia amb els seus valors, que l’accepta, el reconeix com a seu i el transmet a les 

generacions futures en el millor estat possible». I afegeix: «Se sobreentén que no es conserva i 

es transmet qualsevol llegat literari, sinó aquell que, gràcies a la manera com ha utilitzat el 

llenguatge i el pensament que ha generat, ha despertat un interès comú a la societat, que ha fet 

possible que sobrevisqués al pas del temps». 

Així doncs, les rutes literàries estan estretament relacionades amb aquest concepte i, per 

concreció, el de patrimoni intangible i el de patrimoni tangible. Segons Munmany (2017: 22), 

les rutes literàries són «un camí tangible i més terrenal per donar a conèixer, al capdavall, 

l’essència intangible del patrimoni literari que es transmet, sobretot, a partir de l’acte íntim de 

llegir o de ser escoltat». Aquesta especialista, doctorada precisament amb una tesi sobre 

patrimoni literari, assegura que les rutes literàries són la manera que es té avui en dia de 

convertir en tangible quelcom que no ho és: la lectura. I, en aquest sentit, existeixen dos 

enfocaments divergents: el que pren la creació literària com el centre del patrimoni literari i 

l’identifica amb tot allò que està relacionat amb l’obra i el que considera l’autor com a marc 

de referència i, amb ell, tot el seu univers. 

El concepte, en essència, és immaterial. La immaterialitat es copsa en el moment que 

genera sentiments i experiències i que cerca una complicitat intel·lectual amb el lector, si bé 

alguns autors, diu Munmany (2017: 21) «busquen la tangibilitat que s’expressa amb els 

objectes físics: el manuscrit, l’esborrany, les correccions, la ploma, la màquina d’escriure o 

l’ordinador com a suport físic de l’escriptura, la casa on va viure l’autor, els llocs en els quals 

va crear l’obra o es va inspirar, la seva correspondència o la seva biblioteca, l’arxiu 

personal…». 

No només és important entendre què és el patrimoni literari, sinó que s’ha de dur a 

terme una bona gestió per tal de traslladar-lo als lectors. Aquesta gestió es pot materialitzar a 

través de les rutes literàries, tal com s’ha explicat al principi d’aquest apartat, i de les Cases 
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Museu, o sigui, cases, estudis d’escriptors o llocs que van formar part de la seva vida, que 

s’han convertit en museu i que són visitables. 

Per la seva part, Soldevila i San Eugenio han classificat els llocs literaris en deu 

tipologies: literàries (cases de naixença i mort, cases museu, centres de documentació i cases 

on viuen i creen els autors actuals), monumentals (manifestacions físiques d’homenatge a 

escriptors i tombes), geogràfiques (accidents geogràfics, intervencions de l’home en la natura 

i espais urbans, barris i ciutats), històriques (llocs relacionats amb algun esdeveniment 

col·lectiu que ha fixat un punt important en la història col·lectiva i grans conjunts 

patrimonials), artístiques (recullen les sinergies entre  diferents manifestacions d’art), 

religioses (ermites i santuaris, basíliques i monestirs), culturals (elements patrimonials que 

han fet avançar el comerç i la cultura, centres, biblioteques, escoles i teatre), ecològiques 

(espais naturals o indrets lligats amb ecosistemes evocats per autors diversos), esportives 

(punts simbòlics, grans zones esportives i totes les manifestacions relacionades amb els 

excursionistes i espeleòlegs) i antropològiques (objectes, símbols llegendaris o monuments 

que han quedat orfes de la seva finalitat inicial, cases familiars i llocs de divertiment i oci). 

L’educació és un dels grans recursos d’aquest camp, així com l’excursionisme, però ho 

és també el turisme literari. El turisme, en general –particularment el literari–, és un sector 

que ha crescut molt, amb marcs legals que el vetllen i el difonen. Les administracions aposten 

a diferents nivells pel seu potencial per al desenvolupament de les zones i la creació de llocs 

de treball. En el terreny que afecta l’àmbit laboral, el turisme no només actua com a element 

identitari i de cohesió, sinó que, en relació amb la literatura, és un recurs que pot millorar 

l’economia de les destinacions i crear una marca, tot i que encara tot aquest potencial ha de 

madurar i hi ha molta feina a fer. 
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2. LES RUTES LITERÀRIES DE LA LITERATURA CATALANA 

 

El fenomen de les rutes literàries ha arribat amb retard a Catalunya si es compara amb altres 

països com, per exemple, Anglaterra. El país anglès va ser un dels pioners a Europa, ja que en 

va començar a organitzar a principis del segle XX. Ara bé, si ho va fer, a priori no va ser amb 

una intenció divulgativa o amb el sentit d’avui en dia, sinó que ho van motivar els cercles 

intel·lectuals que, després de llegir els llibres, volien traslladar-se als llocs on els escriptors els 

havien escrit, per curiositat, però sobretot per intentar entendre amb més detall l’obra. Amb 

els anys, aquella antiga concepció ha evolucionat. 

Els orígens de la gestió del patrimoni literari a Catalunya poden situar-se a inicis de la 

dècada dels 90, d’una manera tímida. De fet, el procés de patrimonialització literària al 

territori català va sorgir en un moment en què també va fer eclosió a Itàlia: Francesca Romana 

Uccella, de la Università La Sapienza de Roma, s’ha especialitzat a estudiar els trets comuns 

entre els dos territoris en aquest marc. Al Principat, però, va anar molt lligat amb aspectes 

lingüístics i identitaris. 

El 1992 es va publicar la que serà una de les primeres guies literàries de la mà d’un dels 

màxims experts en la matèria, Llorenç Soldevila: Jacint Verdaguer. Deu rutes literàries. 

Soldevila publicarà diferents llibres en aquest sentit. El primer volum d’una col·lecció més 

amplia serà Geografia literària. Comarques barcelonines, que seguirà amb la resta de punts 

del territori. Un dels altres noms destacats en aquell moment serà el de Mariàngela Vilallonga 

que, a partir d’una experiència personal –va adquirir la casa de Mercè Rodoreda a Romanyà 

de la Selva– i d’uns profunds coneixements de la literatura catalana, va publicar l’Atles 

literari de les terres de Girona i va crear la Càtedra M. Àngels Anglada a la Universitat de 

Girona (UdG). 

Tot i que encara el turisme literari és residual i es tracta d’un concepte recent, en els 

últims anys ha anat guanyant importància i ha esdevingut un tipus més de patrimoni, que ja no 

té res a envejar a d’altres com l’industrial, l’arquitectònic o l’etnogràfic (Munmany, 2017). 

Els estudiosos, els consistoris i els gestors culturals han detectat el seu potencial. 

En les últimes dècades s’han creat gran diversitat de rutes literàries, fins i tot, les 

dedicades a autors més mediàtics, i s’han editat guies de tota mena, algunes motivades per les 

plataformes que es detallaran més endavant. 

També l’apogeu de les noves tecnologies i la crisi econòmica de fa uns anys ha conduït 

als habitants del territori a reinventar-se i fer una lectura de la literatura més enllà del que 

s’havia escrit, que implica donar un paper més actiu a les lletres com a motor del progrés. És 
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per això que han sorgit innovadores ofertes turístiques: nous itineraris i paquets turístics 

conviuen i s’adapten a les necessitats del públic. 

En aquest context global, la didàctica de la literatura també té molt a dir. Fins avui en 

dia, han sorgit múltiples propostes de rutes literàries en les universitats, els instituts i les 

escoles, amb un professorat interessat en aquesta manera de difondre la literatura. Segons 

Margarida Prats i Joan Marc Ramos (2019: 1), es pot constatar que hi ha múltiples propostes, 

però també «s’ha fet evident que no s’hi ha indagat des de l’òptica de la recerca en l’educació 

literària». Per a ells, últimament, han proliferat les rutes per part d’institucions culturals 

adreçades a un públic general, però dins del qual els que tenen més protagonisme són els 

escolars. 

Segurament, un dels grans reptes actuals en aquest sentit, és la conscienciació que cal 

més pressupost per treballar en aquesta disciplina, a banda de la reivindicació de la seva 

existència, i també trobar més eines per la difusió, però també per a l’estudi. 

En l’actualitat existeixen diversos portals en línia que publiquen rutes literàries 

muntades a partir de textos i/o autors catalans. Alguns dels més destacats són els següents, 

ordenats per ordre alfabètic: 

• Campanya Viatja Llibre / Viatja Lliure: relacionada amb l’exposició Llocs i itineraris 

literaris valencians, presentada pel professor de la Universitat de València Alexandre 

Bataller. Proposa un recorregut per les cases-museu més destacades dels escriptors 

valencians: Carles Salvador, Max Aub, Lluís Guarner, Vicente Blasco Ibáñez, Joan Fuster, 

Enric Valor, Azorín, Gabriel Miró i Miguel Hernández. També proposa tres itineraris literaris: 

Josep Pascual Tirado, Vicent Andrés Estellés i Carmelina Sánchez-Cutillas. 

• Dracs literaris: espai web creat per Ana Díaz-Plaja, J. M. Ramos i M. Prats que vol 

donar als professionals de l’educació recursos per elaborar rutes literàries amb els estudiants 

al voltant de la figura i el tema del drac. N’és un exemple la ruta literària «Els dracs de 

Barcelona». 

• Endrets - Geografia Literària dels Països Catalans: pàgina en línia que inclou 872 

autors, 6.127 textos inscrits en 3.087 indrets, tres rutes i unes 1.225.400 paraules repartides 

per la geografia catalana, valenciana i balear. Pel que fa a rutes n’inclou una a Berga, una altra 

de Jacint Verdaguer a Folgueroles i una de Miquel Martí i Pol. 

• Espais Literaris de Ponent: aquesta secció forma part de l’Espai Màrius Torres, vetllat 

per la Càtedra Màrius Torres de la UdL. Es tracta d’un projecte ideat i dissenyat per Joan 

Ramon Veny Mesquida que inclou una sèrie de propostes de rutes literàries per Ponent. Les 

propostes es classifiquen per autors i per comarques. En termes generals, l’Espai Màrius 
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Torres treballa per a la recuperació, la preservació, la difusió i l’estudi de l’obra de Màrius 

Torres, així com per la tradició literària i cultural de Ponent. Per ara, el seu cercador inclou un 

itinerari per la Lleida on Màrius Torres va viure la infància, adolescència i un breu període 

professional i pels homenatges que la ciutat li ha fet. 

• Mapa Literari Català (MLC): coordinat per Espais Escrits - Xarxa del Patrimoni 

Literari Català, es tracta d’un mapa interactiu que inclou les petjades de 103 autors, 2.027 

espais escrits i 63 rutes literàries. Cada espai, en qualsevol punt de la geografia mundial, entra 

en conversa amb un text que s’hi relaciona, així com amb una gran diversitat de continguts 

multimèdia: fotografies de l’època dels escriptors, manuscrits, vídeos o locucions, etc. 

Aquesta pàgina conté més d’un miler i mig de textos, entre aquests s’hi poden trobar 

fragments de Miquel Martí i Pol, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Santiago Rusiñol o Jacint 

Verdaguer. La seva navegació és molt intuïtiva, mitjançant la cerca per diferents opcions. Té 

la voluntat de dinamitzar la literatura catalana i el seu coneixement a través de les tecnologies 

de la informació i la comunicació (TIC). 

A més a més, Espais Escrits també té una secció de rutes literàries que es poden fer in 

situ. Inclou itineraris dels següents autors: Caterina Albert i Paradís, Antoni Maria Alcover i 

Sureda, Vicent Andrés i Estellés, Maria Àngels Anglada i d’Abadal, Prudenci Bertrana i 

Comte, Artur Bladé i Desmuvila, Blai Bonet i Rigo, Joan Brossa, Manuel de Cabanyes i 

Ballester, Agustí Calvet i Pascual, Cristòfol Despuig i Savartés, Salvador Espriu i Castelló, 

Pompeu Fabra i Poch, Carles Fages de Climent, Josep Vicenç Foix i Mas (J.V. Foix), Rafel 

Ginard i Bauzà, Grup Modernista de Reus, Àngel Guimerà i Jorge, Maria Ibars Ibars, Sebastià 

Juan i Arbó, Miquel Llor, Marià Manent i Cisa, Joan Maragall i Gorina, Miquel Martí i Pol, 

Bernat Metge, Joan Oliver i Sallarès (Pere Quart), Narcís Oller i de Moragas, Josep Palau i 

Fabre, Josep Pin i Soler, Josep Pla i Casadevall, Joan Puig i Ferrater, Mercè Rodoreda i 

Gurgui, Joaquim Ruyra i Oms, Marian Vayreda i Vila, Jacint Verdaguer i Santaló, Gerard 

Vergés i Príncep, Jaume Vidal i Alcover, Guillem Viladot i Puig, Llorenç Villalonga i Pons, 

Joan Vinyoli i Pladevall i Josep Yxart de Moragas. 

• Xarxa d’Innovació Educativa Geografies Literàries 3.0: finançat per la Universitat de 

València - Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (UV-SFPIE), reuneix un 

grup de professors de sis universitats de València, Catalunya i les Illes Balears, professors 

d’ensenyament secundari i del turisme cultural, amb l’objectiu d’integrar en les matèries 

universitàries experiències didàctiques basades en itineraris literaris. Hi ha un gran predomini 

d’itineraris basats en textos i vida d’escriptors valencians. 
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3. ELS «ESPAIS FABREGAT» 

 

La literatura de Rosa Fabregat és molt referencial, de manera que el lector pot reconèixer-ne 

fàcilment les ubicacions. Espais que, a més a més, no s’intueixen: en bona part de les ocasions 

es poden fixar les coordenades amb precisió. La poeta escriu en un context que li és 

inspirador, que viu i observa, i el trasllada al paper. En concret, la seva obra poètica compleix 

aquesta tendència general i la majoria dels seus poemes es poden fixar en cinc grans 

localitzacions, sempre paral·leles a la seva vida: Cervera, Barcelona, Illertissen (Alemanya), 

Llorenç del Penedès i Lleida. 

Un dels seus grans escenaris és la Segarra i, més concretament, Cervera, localitat en què 

ella va néixer i d’on prové la seva família. No estranya, doncs, que la majoria de poemes que 

s’ubiquin en aquesta comarca facin referència als carrers de la infantesa, als records i a la 

família, com «Farcell de la memòria», «L’oncle poeta» i «La Festa de l’Aigua» per posar-ne 

tres exemples. 

Per la seva part, Barcelona tindrà un gran pes en la seva experiència vital: arribarà a la 

metròpoli per estudiar Farmàcia i hi viurà mentre treballa com a directora tècnica d’un 

laboratori catalanoalemany. «Temps de ciutat», el segon temps del recull de poemes El 

cabdell de les bruixes (1958-1978), inclou una dotzena de poemes de la capital, a banda 

d’altres dispersos en la resta de poemaris. 

Alemanya esdevindrà la seva residència durant un any per motius laborals. Malgrat que 

quantitativament parlant només hi ha dos poemes dedicats a Illertissen –«Pomell de violetes» 

i «Neu»–, la influència d’aquesta estada en la trajectòria vital i creativa de l’autora en justifica 

la seva condició d’«espai». 

En la seva poesia també tenen molt de protagonisme Salou, on passarà els estius amb la 

seva família, i Llorenç del Penedès, on regentarà una farmàcia durant 17 anys. Salou serà, 

sobretot, la vida a la vora de la mar, les migdiades i el temps lliure («Dàtils», «Terrissa», 

«Emmiralla peixos» o «Dinar») i Llorenç del Penedès la vida al poble («Hem anat pel camí 

vell», «Gronxen les campanes», «Cauen les gotes de pluja» o «Campanar»). 

Finalment, Lleida, que serà objecte del quart punt d’aquest treball, serà un escenari molt 

important: hi passarà la seva adolescència, però també la vellesa, ja que s’hi establirà amb el 

seu marit a partir de l’any 1999. És on l’autora resideix actualment. 

En els seus versos també es poden detectar altres localitzacions, des de pobles fins a 

comarques, passant per països i continents, com Guissona, Agramunt, Vallbona de les 

Monges, Bellpuig, Benavent, Torrefarrera, Rosselló, Ponent, Santes Creus, Observatori Fabra, 
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Montserrat, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, València, Palma, Eivissa, Alguer, Catalunya, 

Europa, Suïssa, Amèrica, Cuba, Israel, Palestina, Andes, Santiago, Àfrica i Tunis. 

En el buidatge que es presenta a continuació s’inclouen els poemes en què s’ha detectat 

un referent clar o s’han trobat evidències que després s’han contrastat amb Rosa Fabregat. Per 

exemple, «la platja» i «ciutat del riu i de la boira o les cigonyes» es poden relacionar amb 

Salou i Lleida, respectivament. També s’han pogut interpretar els paratextos: l’autora inclou 

en alguns dels seus poemes el nom del lloc on els estava escrivint. Un altre element 

identificador han estat els pròlegs, així com les notes a peu de pàgina. Malgrat que no 

s’inclouen els poemes que no tenen referències, sí que s’apunta el nom de tots els poemaris 

amb la finalitat de tenir una visió global. 

 
Ancorada en la boira. Obra poètica I (1953-1993) 

 
Estelles (1953 - 1977) 
p. 42 «Hem anat pel camí vell» Llorenç del Penedès 
p. 48 «Farcell de la memòria» Cervera 
p. 51 «Fora del temps» Salou 
p. 52 «Fent pinya» Llorenç del Penedès 
p. 70 «Lluny del coixí de molsa» Barcelona 
p. 72 «Pardals» Barcelona 
p. 73 «Pomell de violetes» Illertissen 
p. 74 «Gronxen les campanes» Llorenç del Penedès 
p. 76 «Cauen les gotes de pluja» Llorenç del Penedès 
p. 77 «Agafar-se al vent» Lleida 
p. 78 «Campanar» Llorenç del Penedès 
 
El cabdell de les bruixes (1958 - 1978) 
 
«Primer temps: Temps de bruixes» 
p. 89 «Calabruixa» Llorenç del Penedès 
p. 116 «Els vents de la meva pàtria» Catalunya 
 
«Segon temps: Temps de ciutat» 
p. 121 «Lluna» Barcelona 
p. 121 «Celobert o illa» Barcelona 
p. 123 «Carrer» Barcelona 
p. 124 «Hem tornat al nostre niu abandonat» Barcelona 
p. 125 «Finestres» Barcelona 
p. 126 «Barcelona antiga» Barcelona 
p. 129 «Meridiana» Barcelona 
p. 130 «Treball a la ciutat» Barcelona 
p. 131 «Heura als balcons» Barcelona 
p. 132 «La nena treu la mà» Barcelona 
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p. 133 «Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès» Barcelona 
p. 134 «Fulles seques a l’asfalt» Barcelona 

 
«Tercer temps: Temps de cabana» 
p. 137 «Mar» Salou 
p. 138 «Neu» Illertissen 
p. 141 «Ja vénen els veremadors valencians» Llorenç del Penedès 
p. 143 «El Pellaire» Llorenç del Penedès 
p. 144 «L’esmolet» Llorenç del Penedès 
p. 145 «Ball del fanalet» Llorenç del Penedès 
p. 148 «La pastera» Llorenç del Penedès 
p. 150 «El besavi feia teules» Llorenç del Penedès i Guissona 
p. 153 «Lleida» Lleida 
 
Temps del cos (1979) 
p. 165 «Vila vora el mar o temps del cos» Salou 
p. 166 «Dàtils» Salou 
p. 168 «Cargols marins» Salou 
p. 170 «Arc de Sant Martí» Salou 
p. 171 «Terrissa» Salou 
p. 172 «Emmiralla peixos» Salou 
p. 173 «Torre de Babel» Salou 
p. 174 «Dinar» Salou 
p. 175 «Migdiada» Salou 
p. 176 «Coixí de crits d’infants» Salou 
p. 180 «Geranis i orenetes» Salou 
p. 181 «Cavallets de mar» Salou 
p. 182 «Estampa modernista» Salou 
p. 183 «Insectes humans» Salou 
p. 186 «Cuques de llum» Salou 
p. 187 «Sol i sons» Salou 
p. 188 «X XX XXX XXX…» Salou 
p. 189 «Matí plàcid» Salou 
p. 191 «Matí ventós i pestilent» Salou 
p. 193 «Timbals a tres veus a l’Alguer» Alguer, Palma, Eivissa, València i Catalunya 
p. 197 «Últim granet d’arena del rellotge de l’estiu» Salou 
 
Tretze llunes (1979) 
p. 215 «Oposicions» Barcelona i Madrid 

 

Càbala (1980) 
No hi ha localitzacions 
 
Darrera del cancell (1980) 
p. 261 «Arrels que fiblen l’alba» Llorenç del Penedès 
p. 262 «Pepa estripada» Llorenç del Penedès 
p. 268 «Vinc de Llorenç del Penedès vaig a Llorenç Ponent, Santes Creus i Vallbona 
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de la Segarra» 
p. 270 «Monjos fòssils» Santes Creus 
p. 272 «Trepitjo el meu soroll» Vallbona i Ponent 
p. 273 «Plena de boira» Vallbona de les Monges 
 
Traieu-me el blau (1980) 
p. 277 «Traieu-me el blau» Lleida 
 
Madona bruna (1981) 
p. 289 «Madona bruna» Montserrat 
p. 292 «Cançó I: LA INFANTESA» Montserrat 
p. 294 «Cançó II: L’ADOLESCÈNCIA» Montserrat 
p. 296 «Cant II: LA DONA CATALANA» Montserrat 
p. 300 «Cant III: MADONA DE MONTSERRAT, DONA 

CÒSMICA» 
Montserrat 

 
Poemes esparsos (1972 - 1993) 
p. 305 «Lleida» Lleida 
p. 311 «Pissarra» Lleida 
p. 317 «Surto al balcó…» Lleida 
p. 318 «S’ha mort el vell veí…» Llorenç del Penedès 
p. 319 «Ahir era fosc quan llegia…» Barcelona 
p. 325 «Coloms en antenes» Lleida 
p. 326 «Cançó» Lleida 
p. 333 «Fou el teu repte, Màrius» Lleida 
 
Balda de la vida (1989 - 1990) 
No hi ha localitzacions 
 
Ancorada en la boira (1992) 
p. 391 «Preàmbul» Lleida 
p. 392 «Escala» Lleida 
p. 394 «Cancell» Lleida 
p. 395 «Rebedor» Lleida 
p. 397 «Sala» Lleida 
p. 399 «Rellotges» Lleida 
p. 401 «Àncora» Lleida 
p. 405 «Els vells amants» Lleida 
p. 406 «Balcó» Lleida 
p. 408 «Cuina» Lleida 
p. 409 «Cambra dels pares» Lleida 
p. 410 «La teva cambra» Lleida 
p. 411 «Les altres cambres» Lleida 
p. 413 «Cambra de bany» Lleida 
p. 414 «Comiat» Lleida 
 
Cant dels orígens (1993) 
No hi ha localitzacions 
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La temptació de vol. Obra poètica II (1994-2011) 
 
Cartes descloses (1998) 
 
«Primer bri d’herba, 1998» 
No hi ha localitzacions 
 
«Segon bri d’herba, 1998» 
p. 35 «Vel de núvia» Lleida 
 
«Tercer bri d’herba, 1997» 
p. 51 «Aquarel·les I-II-III-IV-XIII-XXVI» Lleida 
p. 67 «XVII» Salou 
 
Rèquiem per a una poeta (1999) 
p. 83 «Rèquiem per a una poeta» Barcelona i Vilanova i la Geltrú 
 
El ble i la llum (2003) 
No hi ha localitzacions 
 
Tat-tat (1995) 
p. 123 «Ja has pujat al “Dragon Khan”?» Salou 
p. 126 «Visc en una ciutat» Lleida 
 
Les roses del Cedre (1998-1999) 
p. 150 «III» Lleida 
 
Lluna de juliol (1995-2002) 
p. 163 «Dos velers blancs…» Salou 
p. 167 «Envoltat de mans…» Terrassa 
p. 168 «La tarda s’esmuny darrere…» Barcelona 
p. 172 «Només li manquen les ales…» Barcelona 
p. 173 «Plou. El cel és una massa grisa…» Observatori Fabra i Lleida 
p. 175 «La vida i la mort…» Barcelona 
p. 176 «A l’estiu…» Salou i Lleida 
p. 178 «Surt de casa…» Lleida 
p. 182 «Petit pardal…» Salou 
p. 184 «Es diu…» Lleida 
p. 186 «La lluna s’ha fet esquiva…» Lleida 
p. 187 «Com ens “miràvem”, muricec» Lleida 
p. 191 «Us vau conèixer…» Salou 
p. 202 «Transparències…» Salou 
p. 203 «Sóc la seva ombrel·la…» Salou 
 
Cauen instants (2004) 
 
«I. Instants d'amor» 
p. 220 «Portes les claus?» Lleida 
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p. 222 «Casa» Lleida 
p. 230 «La vida és tan fugaç» Lleida 
 
«II. Instants de cendres (Opissianes)» 
p. 232 «Baixada» Cervera 
p. 233 «El nen» Lleida 
p. 237 «L’oncle paleta» Cervera 
p. 242 «L'oncle amb barba llarga, com un sant» Cervera 
p. 244 «La tieta monja» Cervera 
p. 247 «L'oncle capellà» Cervera 
p. 249 «La tieta modista» Cuba, Suïssa i Lleida 
p. 254 «L'oncle que creuà els Andes a peu» Amèrica, Andes, Santiago i Barcelona 
p. 258 «Oh terra de l’espiga i de la branca» Cervera 
 
«III. Instants ciutadans» 
p. 259 «Dolç carrer Major» Lleida 
p. 260 «Al claustre del Roser» Lleida 
p. 261 «Pardals» Salou 
p. 265 «Pudent» Lleida 
p. 268 «Arc de Sant Martí» Lleida 
p. 271 «Davant l’ombrel·la» Salou 
p. 262 «Un estiu nou a la vida» Lleida 
p. 264 «Torneu a emergir» Lleida 
 
Roses de sang (2005) 
[Tot el llibre] Madrid 
p. 297 «Al riu Segre hi bufa el vent» Lleida 
p. 299 «Mort bessona d’aquella altra» Nova York 
p. 300 «Torna Cassandra a la vida» Israel i Palestina 
p. 313 «El que passa a Palestina» Palestina 
p. 317 «La cigonya plana lleu» Lleida 
 
A la vora de l’aigua (2008) 
 
«A la vora del mar» 
p. 328 «El turc» Salou 
p. 332 «Els anys» Salou 
p. 333 «Anhel» Salou 
p. 335 «Clàmides» Salou 
p. 337 «Si l’aigua us és pròdiga» Terrassa 
p. 339 «Canten ocells» Salou 
p. 340 «Llunes blanques» Salou 
p. 342 «Mirall misteriós» Salou 
p. 345 «Què hi fas hortet viu» Salou 
p. 347 «Africà» Salou 
p. 350 «Eucaliptus» Salou 
p. 353 «L’ocell que baixà del nord» Salou 
p. 355 «Poder subtil» Salou 
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p. 357 «Bacina» Salou 
p. 358 «Els ciclistes» Salou 
p. 360 «Musulmà» Salou 
p. 362 «La dansa de la vida» Salou 
p. 364 «Pescadors» Salou 
p. 366 «Lacais de la ventafocs» Salou 
p. 368 «Per pur miracle» Salou 
p. 372 «Amb el pes d’un insecte» Salou 
p. 375 «Les barques dels pescadors» Salou 
 
«A la vora del riu» 
p. 377 «El magnolier» Lleida 
p. 381 «Boira baixa» Lleida 
p. 382 «Pilota de la vida» Lleida 
p. 384 «Pluja» Lleida 
p. 386 «Instants» Lleida 
p. 388 «Paco» Lleida 
p. 390 «Setembre» Lleida 
p. 392 «Ales» Lleida 
p. 394 «Lleida» Lleida 
p. 396 «Cantava l’aigua» Lleida 
 
«Les ales de nit» 
p. 405 «I» Lleida 
p. 406 «II» Lleida 
p. 407 «III» Lleida 
p. 408 «IV» Lleida 
p. 409 «V» Lleida 
p. 412 «VIII» Lleida 
p. 413 «IX» Lleida 
p. 414 «X» Lleida 
p. 415 «XI» Lleida 
 
Enlairar estels (poemes esparsos) (2008) 
p. 419 «Per a la Coral Aspes d’Or, en honor a sant Valero» Benavent 
p. 420 «Per a la Coral Aspes d'Or, en honor de sant Joan 

Baptista» 
Benavent 

p. 421 «Per a la Coral La Clavellina» Torrefarrera 
p. 422 «Per a la Coral Flor d’Espígol» Rosselló 
p. 424 «La Festa de l’Aigua» Cervera 
p. 428 «L’aigua viva de Gaudí i Verdaguer» Cervera 
p. 431 «Verdaguer a Cervera» Cervera 
p. 434 «Les roses de Sant Magí» Cervera 
p. 437 «El retorn de l’aigua» Cervera 
p. 440 «No callarem, les dones» Llorenç del Penedès 
p. 442 «Isidor Cònsul, en el record» Cervera, Bellpuig i Barcelona 
p. 444 «Nadalenca» Lleida 
p. 447 «Nadala per als Armats de Lleida» Lleida 
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p. 449 «Marededéu de l’Arcada» Lleida 
p. 460 «Per als Amics de la Seu Vella» Lleida 
p. 463 «Per a la revista de les Dones progressistes Dona de 

La Segarra» 
La Segarra 

p. 469 «Carme Giménez, la dama de les ametlles» Llorenç del Penedès 
p. 470 «Als castellers de Lleida» Lleida 
p. 480 «Santuari de la Mare de Déu de la Bovera. En 

memòria dels excursionistes» 
La Segarra 

p. 489 «A Joan Hernàndez Pijuan» La Segarra 
p. 495 «En homenatge a Guillem Viladot en el segon 

aniversari de la seva mort» 
Agramunt 

p. 497 «Missatges per a Màrius» Lleida 
p. 498 «Lleida (1707-2007, cap al 2014)» Lleida 
 
La temptació de vol (2009-2011) 
 
«I. La temptació del vol» 
p. 503 «Sota el paraigua» Lleida 
p. 504 «Segre i cigonyes» Lleida 
p. 505 «Ploma» Lleida 
p. 506 «Alguna cigonya» Lleida 
p. 507 «Boira, natura, llibres» Lleida 
p. 509 «Immigrants» Lleida 
p. 516 «Missatge dins d’una ampolla» Salou 
p. 517 «Passa una cigonya» Lleida 
p. 518 «Cauen les fulles» Lleida 
p. 520 «Primavera» Lleida 
p. 522 «Passa la cigonya» Lleida 
p. 524 «Ancians» Lleida 
p. 526 «L'ocell» Lleida 
p. 528 «Espelma encesa - Sobre la terra i la llengua» Lleida 
p. 534 «L'oblit» Lleida 
 
«II. A l’encalç del vent» 
p. 540 «Windsurf» Salou 
p. 544 «Vas cap al nord» Europa 
p. 548 «La temàtica de vol II» Europa, Amèrica, Andes i Àfrica 
p. 550 «Has desat el surf a la vela» Salou 
p. 552 «També evocaràs» Lleida i Europa 
p. 554 «Si en una àgora del món» Tunis 
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4. LA LLEIDA DE ROSA FABREGAT 

 

En els següents apartats es presentarà una proposta de ruta literària a Lleida a partir dels 

poemes i de les experiències vitals de Rosa Fabregat en aquesta ciutat. Abans, però, 

s’analitzarà la capital del Segrià com a escenari dels seus versos i es descriuran els criteris de 

confecció d’aquest itinerari. 

 

4.1. La ciutat com a escenari 

 

Hi ha hagut un parell d’intents d’elaboració de rutes de Rosa Fabregat. Per exemple, Roser 

Guasch en va efectuar una de Salou a partir de les referències explícites que la poeta fa a 

aquest poble costaner. També Llorenç del Penedès va obsequiar a l’autora amb un recorregut 

pel municipi. Ara bé, es tracta de rutes esporàdiques, dutes a terme en un moment precís, però 

no registrades ni difoses posteriorment. En aquest treball es fa una proposta de ruta a partir 

d’un d’aquests «espais Fabregat», avançat en l’apartat anterior: Lleida. A continuació es 

mostra la relació de tots els poemes ubicats en aquesta ciutat.  
 

Poema Nom del lloc Adreça 
«Agafar-se al vent» Lleida genèric Plaça de la Paeria 
«Els vents de la meva pàtria» Lleida genèric Plaça de la Paeria 
«Lleida» Lleida genèric Plaça de la Paeria 
«Timbals a tres veus a l’Alguer» Lleida genèric Plaça de la Paeria 
«Traieu-me el blau» Recorregut per diferents escenaris de 

Lleida: comença a La Gremial (actual 
plaça de Mossèn de Cinto) i acaba a la 
Catedral Vella 

Carrer Major, 88 i Turó de la 
Seu Vella 

«Lleida» Carrer Major Carrer Major, 88 
«Pissarra» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Surto al balcó…» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Coloms en antenes» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Cançó» Presó de Lleida Plaça de la Paeria 
«Fou el teu repte, Màrius» Referents lleidatans Plaça de la Paeria 
«Preàmbul» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Escala» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Cancell» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Rebedor» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Sala» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Rellotges» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Àncora» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Els vells amants» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
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«Balcó» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Cuina» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Cambra dels pares» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«La teva cambra» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Les altres cambres» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Cambra de bany» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Comiat» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Vel de núvia» Recorregut per diferents escenaris de 

Lleida: Cementiri, Mangraners, els 
Camps Elisis, la Rambla, edifici del 
Roser, Riu Segre i la Catedral Nova 

Diferents adreces: 
Cementiri, Mangraners, 
Camps Elisis, Rambla 
Ferran, Riu Segre a l’altura 
d’Avinguda de Madrid, 32, i 
Plaça de la Catedral 

«Aquarel·les I-II-III-IV-XIII-
XXVI» 

Casa actual Avinguda de Madrid, 32 

«Visc en una ciutat» Recorregut per diferents escenaris de 
Lleida: Riu Segre, Seu Vella i 
Catedral Nova 

Diferents adreces: Riu Segre 
a l’altura d’Avinguda de 
Madrid, 32; Turó de la Seu 
Vella i Plaça de la Catedral 

«III» Riu Segre A l’altura d’Avinguda de 
Madrid, 32 

«Plou. El cel és una massa 
grisa…» 

Riu Segre A l’altura d’Avinguda de 
Madrid, 32 

«A l’estiu…» Riu Segre A l’altura d’Avinguda de 
Madrid, 32 

«Surt de casa…» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Es diu…» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«La lluna s’ha fet esquiva…» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Com ens “miràvem”, muricec» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Portes les claus?» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Casa» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«La vida és tan fugaç» Riu Segre Riu Segre a l’altura 

d’Avinguda de Madrid, 32 
«El nen» Seu Vella Turó de la Seu Vella 
«La tieta modista» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Dolç carrer Major» Recorregut per diferents escenaris de 

Lleida: Carrer Major i Catedral Nova 
Diferents adreces: Carrer 
Major, 88 i Plaça de la 
Catedral 

«Al claustre del Roser» Convent del Roser Carrer Cavallers, 15 
«Pudent» Riu Segre Riu Segre a l’altura 

d’Avinguda de Madrid, 32 
«Arc de Sant Martí» Recorregut per diferents escenaris de 

Lleida: Riu Segre i Catedral Nova 
Diferents adreces: Riu Segre 
a l’altura d’Avinguda de 
Madrid, 32, i Plaça de la 
Catedral 

«Un estiu nou a la vida» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Torneu a emergir» Casa de Vila Antònia Carrer de Vila Antònia, 13 
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«Al riu Segre hi bufa el vent» Riu Segre Riu Segre a l’altura 
d’Avinguda de Madrid, 32 

«La cigonya plana lleu» Catedral Nova Plaça de la Catedral 
«El magnolier» Magnolier Plaça d’Espanya 
«Boira baixa» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Pilota de la vida» Riu Segre Riu Segre a l’altura 

d’Avinguda de Madrid, 32 
«Pluja» Carrer Major Carrer Major, 88 
«Instants» Riu Segre Riu Segre a l’altura 

d’Avinguda de Madrid, 32 
«Paco» Sindicat UGT Avinguda de Catalunya, 2 
«Setembre» Pont Passarel·la del Liceu Escolar 
«Ales» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Lleida» Riu Segre Riu Segre a l’altura 

d’Avinguda de Madrid, 32 

«Cantava l’aigua» Riu Segre Riu Segre a l’altura 
d’Avinguda de Madrid, 32 

«I» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«II» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«III» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«IV» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«V» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«VIII» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«IX» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«X» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«XI» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Nadalenca» Òmnium Cultural Plaça de la Paeria 
«Nadala per als Armats de 

Lleida» 
Armats de Lleida Plaça de la Paeria 

«Marededéu de l’Arcada» Carrer Major Carrer Major, 88 
«Per als Amics de la Seu Vella» Seu Vella Turó de la Seu Vella 
«Als castellers de Lleida» Castellers de Lleida Plaça de la Paeria 
«Missatges per a Màrius» Referents lleidatans Plaça de la Paeria 
«Lleida (1707-2007, 
cap al 2014)» 

Lleida genèric Plaça de la Paeria 

«Sota el paraigua» Referents lleidatans Plaça de la Paeria 
«Segre i cigonyes» Riu Segre Riu Segre a l’altura 

d’Avinguda de Madrid, 32 
«Ploma» Genèric Lleida Plaça de la Paeria 
«Alguna cigonya» Genèric Lleida Plaça de la Paeria 
«Boira, natura, llibres» Genèric Lleida Plaça de la Paeria 
«Immigrants» Autobús Plaça de la Paeria 
«Passa una cigonya» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Cauen les fulles» Referents lleidatans Plaça de la Paeria 
«Primavera» Recorregut per diferents escenaris de 

Lleida: riu Segre i Catedral Nova 
Diferents adreces: Riu Segre 
a l’altura d’Avinguda de 
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Madrid, 32, i Plaça de la 
Catedral 

«Passa la cigonya» Riu Segre Riu Segre a l’altura 
d’Avinguda de Madrid, 32 

«Ancians» Pont Passarel·la del Liceu Escolar 
«L'ocell» Casa actual Avinguda de Madrid, 32 
«Espelma encesa 
– Sobre la terra i la llengua» 

Cinema Fèmina Carrer Sant Antoni, 51 

«L'oblit» Riu Segre Riu Segre a l’altura 
d’Avinguda de Madrid, 32 

«També evocaràs» Lleida genèric Plaça de la Paeria 
 

 

4.2. Proposta d’itinerari i criteris de confecció 

 

Un cop llegits tots els textos i inventariats tots els indrets, s’ha establert la proposta d’itinerari 

següent, després de considerar-ne diverses possibilitats: 

 

• Punt 1: Viure a la vora de l’aigua - Avinguda de Madrid, 32. 

• Punt 2: Escenes del veïnatge - Plaça d’Espanya. 

• Punt 3: La poeta de les cigonyes - Plaça de la Catedral. 

• Punt 4: El Carrer Major - Carrer Major, 88. 

• Punt 5: Sota la Seu Vella - Turó de la Seu Vella. 

• Punt 6: Escola del Treball: estudis - Carrer de Pi i Maragall, 51. 

• Punt 7: La primera llar familiar a la ciutat - Carrer de Vila Antònia, 13.  

• Punt 8: Vida cultural i literària - El Palau de la Paeria. 

• Punt 9: Un passeig pels Camps Elisis i la Rambla Ferran - Plaça de Bores. 

 



 

25 

 
 

Tot seguit s’exposaran alguns dels criteris que s’han emprat en la confecció de la ruta. 

Tot i que en els poemes –i, per extensió, en el buidatge– hi ha més localitzacions de Lleida 

que en els títols dels punts que formen la ruta, s’ha cregut més adequat unificar algunes 

ubicacions en categories més grans, intentant no fer un punt per a cada localització que es 

trobi en cadascuna de les peces poètiques. La idea és que els punts reflecteixin Rosa Fabregat 

com a persona i creadora. En aquest sentit, el punt 1 («Viure a la vora de l’aigua») fa 

referència a la casa de Rosa Fabregat, però també al riu, perquè la seva llar influeix en la seva 

percepció del Segre, que veu des del menjador. 

En els punts 2 («Escenes del veïnatge») i 3 («La poeta de les cigonyes») es fa també 

referència a indrets emblemàtics de la ciutat –la Casa Baró o l’Institut d’Estudis Ilerdencs–, 

que tot i que no s’al·ludeixen en els poemes de l’escriptora, han format part del seu context 

vital i creatiu i mostren Lleida amb les seves joies patrimonials. 

El poema «Lleida» demana una explicació, atès que es tracta d’una peça que mostra la 

imatge de l’arribada a Lleida des de l’autopista. Si es vol fer una ruta literària a peu, és difícil 

posar-hi aquest punt. És per això que s’ha pensat a reubicar-lo en el punt 5 («Sota la Seu 
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Vella»), perquè encara que el referent de la carretera per si sol no tingui prou força en el 

context d’aquesta ruta, l’autora parla de la Seu Vella i la visió que tot visitant té quan arriba a 

la ciutat. 

Durant la lectura s’han trobat poemes de diferents tipus com, per exemple, els que 

l’autora dedica als Armats de Lleida, als Castellers de Lleida, a l’Associació d’Amics de la 

Seu Vella o a Òmnium Cultural. S’ha considerat que no era prou rellevant fer un punt de la 

ruta per a cadascun d'ells, sinó ubicar-los en el punt 6 («Vida cultural i literària»), a la Plaça 

Paeria, mostrant la implicació de l’escriptora en la vida de la ciutat i les seves entitats. En 

aquest apartat també s’han incorporat composicions que parlen de Lleida en general i 

referències a Màrius Torres que no tenen una localització exacta. 

Algunes de les fotografies que s’incorporen a la ruta serveixen no només per 

documentar l’espai, sinó perquè qui segueixi la ruta no es perdi i tingui un bon guiatge. Les 

imatges estan datades en el moment en què s’han fet. En alguns casos no s’especifica l’any 

perquè no es té la referència concreta. 

 

 

4.3. Pòrtic general 

 

Els paràgrafs següents són un resum genèric de la ruta i serveix com a porta d’entrada a la 

ruta en línia.  

Aquest itinerari recorre un dels grans espais de la poesia de Rosa Fabregat: Lleida. Ho 

fa mitjançant nou punts que són escenaris dels seus poemes, així com indrets importants per a 

la seva trajectòria com a creadora i persona. Aquestes dos cares, obra i vida, dialoguen en 

cada parada de la ruta, simulant la conversa que també és present en les creacions de la poeta. 

El seu fil conductor és l’escriptora Rosa Fabregat i es fixa en el gènere literari que més 

ha cultivat, la poesia. Així doncs, els seus textos, on sovintegen els referents geogràfics com a 

elements del paisatge per evocar o com a descripció, es complementen amb moments i 

passatges de la seva vida professional i personal.  

L’itinerari es dirigeix a un públic general, molt ampli, que abraça des del turista fins al 

lector més apassionat. Es tracta d’una ruta amb un inici i un final determinat, que té una 

duració de dos hores aproximadament, tot i que dependrà de l’aprofundiment i del ritme del 

visitant. A més a més, també hi ha l’opció que es faci per parts o es comenci pel final. No 

preveu una preparació anterior ni proposa activitats posteriors. 

El recorregut complet segueix, amb inevitables salts temporals, la vida de la poeta a 
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través de nou punts o espais de la ciutat. La informació sobre cada punt, reconeixedor en el 

web per una fotografia actual al centre de la pàgina, es presenta en sis apartats. L’apartat 

«Ruta» ubica geogràficament l’indret i explica com arribar-hi des del punt anterior. L’epígraf 

«Context» informa sobre aspectes bàsics, biogràfics i literaris, de la poeta, i socials i culturals 

del seu context, que es presenten amb més detall en el subapartat «Més informació». La 

secció «Textos» recull, d’una banda, escrits poètics de Rosa Fabregat, relacionats amb l’indret 

i, d’una altra, en el subapartat «Calaixera», altres textos, de la poeta mateixa o d’altres 

escriptors, a tall de diàleg intertextual, que amplien la visió dels del primer grup. L’apartat 

«Àlbum» aplega imatges antigues lligades al tema de cada punt, mentre que «Multimèdia» 

recull àudios i vídeos relacionats amb el lloc o amb els poemes escollits. Finalment, l’apartat 

«Enllaços» facilita la consulta d’altres llocs web que contenen informació útil sobre el punt de 

l’itinerari. Aquesta estructura permet a l’usuari de la ruta seleccionar i adaptar la informació i 

els recursos en funció de la seva sensibilitat i dels seus interessos i inquietuds. 

Les noves tecnologies són fonamentals en l’elaboració i seguiment de l’itinerari. Hi ha 

un aplicatiu on es pot seguir cada pas de la ruta, llegir-ne les explicacions i trobar-hi material 

complementari, com enllaços i fotografies. Igualment, qui vulgui pot imprimir les 

explicacions en paper, ja que a la web de la Càtedra Màrius Torres hi ha un enllaç a un pdf 

amb la informació mínima de la ruta que es pot descarregar. També hi ha la possibilitat de 

seguir la ruta amb l’App. Malgrat que l’itinerari pot acompanyar-se d’un guiatge extern o 

d’activitats complementàries organitzades (per exemple, un recital o la participació de 

l’autora), està pensat perquè ho pugui fer qualsevol persona en el moment que vulgui i de la 

manera que ho desitgi.  

Els principals objectius d’aquesta proposta són difondre l’autora i la seva creació a 

través de l’observació de l’entorn i del diàleg entre el text i l’ambient i introduint els 

avantatges que ofereix la modernitat, en una balança on es col·loquen vida i obra, text i 

entorn. 

 

 

4.4. Enllaços d’interès 

 

Per a l’elaboració de la ruta, han estat de molta utilitat els següents enllaços. Aquestes pàgines 

web ofereixen informació complementària de Rosa Fabregat i s’afegeixen a la ruta en línia.  
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• Informació sobre l'autora a la Viquipèdia: 

 https://ca.wikipedia.org/wiki/ Rosa_Fabregat_i_Armengol 

• Informació sobre l'autora al web de l’AELC: 

 https://www.escriptors.cat/autors/fabregatr 

• Informació sobre l'autora a l’Enciclopèdia.cat: 

 https://www.enciclopedia.cat/EC- GEC-0025751.xml 

 

 

 

5. LA RUTA FABREGAT PER LLEIDA 

 

La ruta Fabregat per Lleida es divideix en nou apartats que es desenvoluparan tot seguit. Com 

a part pràctica, s’ha penjat a internet tota la informació generada en aquest treball en relació a 

la ruta a l’aplicatiu Espais Literaris de Ponent (Espai Màrius Torres) de la Càtedra Màrius 

Torres de la UdL.  

 

L’aplicatiu es trobarà en el següent enllaç: 

 http://www.catedramariustorres.udl.cat/espaimt/espais/index.php. 

si bé, provisionalment, ara es pot consultar en aquest: 

 centos71.adhbcn.net/ 
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PUNT 1: VIURE A LA VORA DE L’AIGUA - AVINGUDA DE MADRID, 32 
 

FOTOGRAFIES PER AL PUNT 

• Bloc de pisos on viu la poeta, 2019. 

• Porta d’entrada a l’edifici on actualment viu Rosa Fabregat, 2019. 

• Vista del riu Segre des del vuitè pis on viu l’escriptora, 2019. 

            
 

Ruta 

Comencem la ruta a l’Avinguda de Madrid número 32, just davant del portal del bloc de pisos 

on actualment viu Rosa Fabregat amb Josep Maria Prim, el seu marit. En aquest pis també 

van fer vida els pares de l’escriptora. «La casa de la vora del riu», tal com la presenta l’autora, 

serà escenari de molts dels seus poemes, i condicionarà la seva relació amb el riu Segre, 

perquè ella no passeja per la riba, sinó que el viu amb la mirada, des del vuitè pis. 

 

Context 

La Rosa Fabregat va néixer a Cervera l’any 1933. Tenia només tres anys quan va esclatar la 

Guerra Civil. Acabada la guerra, després de viure uns anys a la casa dels avis paterns, una 

casa estreta i alta «com una barra de pa», situada al carrer Major de la capital de la comarca 

de la Segarra, la família es va mudar a Lleida. En aquell moment era una nena de 12 anys. 

Després de viure un temps a la Travessia del Carme i al carrer Tallada de la capital del Segrià, 

van acomodar-se en un habitatge al carrer Vila Antònia i després es van establir a la que 

l’escriptora anomenarà en els seus poemes «la casa de la vora del riu», a l’Avinguda de 

Madrid número 32. Les dos llars tenien vistes al Segre, ja que el seu pare sempre volia estar 

ben a prop del riu. 

 

Més informació 

Després de passar la infància a Cervera i l’adolescència a Lleida, i transcorregut un periple 

vital que la va portar a Barcelona –hi va marxar el 1952 per estudiar Farmàcia i també hi va 

tenir el seu fill Jordi temps després–, a Illertissen (Alemanya) i a Llorenç del Penedès –lloc on 
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va regentar una farmàcia durant 17 anys–, va tornar a la boira enyorada, a la capital del 

Segrià, per passar-hi la seva vellesa, acompanyada de Josep Maria Prim, el seu marit. 

La tornada a aquesta casa va arribar de forma esglaonada. El 1988 va morir el pare de 

l’escriptora, que tenia un caràcter fort, però que Rosa Fabregat va saber tractar. La mare, de 

tarannà dolç, va contraure una malaltia i això va fer que l’autora fes estades a la capital del 

Segrià molt més sovint. Deu anys van costar a l’autora convèncer el seu marit perquè 

tornessin a Lleida i, ara, el matrimoni no vol marxar-ne. 

Aquesta llar se situa en el vuitè pis de l’edifici. Formada per diverses habitacions, el 

menjador n’és una de les cambres més especials per a la creadora, on aplega la seva 

biblioteca, relíquies i mobiliari que va pertànyer a la seva família, com un antic rellotge de 

busques o una làmpada. Aquesta sala també disposa d’un ampli finestral al riu i una porta 

mitjançant la qual es pot accedir al balcó. 

Escenari de molts dels seus poemes, algunes composicions poètiques miraran cap a 

endins, cap a les diferents cambres («Cuina» o «Cambra dels pares») i cap als objectes del 

passat que la van habitar («Pissarra»). D’altres textos mostraran un dels referents lleidatans 

més clars i abundants de la poeta: el riu Segre. Rosa Fabregat no baixarà a la riba, ni passejarà 

a la gespa, ni jugarà a futbol, sinó que l’observarà des de l’ampit de la finestra o des de la 

barana del balcó. Aquesta perspectiva condicionarà la seva mirada al riu i n’influenciarà els 

seus poemes, com «Surto al balcó…» o «Coloms en antenes». 

Gràcies al seu testimoniatge, però sobretot als seus versos, es disposa de molta 

informació i detalls d’aquest pis i dels records familiars, així com del que significa per a ella 

viure al costat del riu, entre les petúnies que planta a la terrassa a la primavera, els caramels 

de menta per a la veu i els seus llibres-referents, amb què juga constantment en el seu lloc del 

sofà. 

 

Textos 

• «Pissarra», de Poemes esparsos (1972 - 1993), dins Ancorada en la boira. Obra poètica I 

(1953-1993), p. 311.  

• «Surto al balcó…», de Poemes esparsos (1972 - 1993), dins Ancorada en la boira. Obra 

poètica I (1953-1993), p. 317.  

• «Coloms en antenes», de Poemes esparsos (1972 - 1993), dins Ancorada en la boira. Obra 

poètica I (1953-1993), p. 325.  

• «Cuina», d’Ancorada en la boira (1992), dins Ancorada en la boira. Obra poètica I (1953-

1993), p. 408.  
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• «Cambra dels pares», d’Ancorada en la boira (1992), dins Ancorada en la boira. Obra 

poètica I (1953-1993), p. 409. 

 

Calaixera de textos 

• «Al riu Segre hi bufa el vent», de Roses de sang (2005), dins La temptació de vol. Obra 

poètica II (1994-2011), p. 297. 

• «Pilota de la vida», d’A la vora de l’aigua (2008), dins La temptació de vol. Obra poètica 

II (1994-2011), p. 382. 

• «Segre i cigonyes», de La temptació de vol (2009 - 2011), dins La temptació de vol. Obra 

poètica II (1994-2011), p. 504. 

• «Portes les claus?», de Cauen instants (2004), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 220. 

• «Casa», de Cauen instants (2004), dins La temptació de vol. Obra poètica II (1994-

2011), p. 222. 

 

Multimèdia 

• Conversa amb Rosa Fabregat, per Lletres Catalanes (01. Vida): 

https://www.youtube.com/watch?v=xOnBcX4TY10&list=PLS0qOndarVVz4zNGIeESykpvYx

JMmObWX 

• Pissarra, a la Fonoteca de l’Aula Màrius Torres:  

http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/visor.php?acronim=lamt&acr_a

utor=faro&tipus=lectures_amt&pos=6 

 

Àlbum 

• Els pares de Rosa Fabregat quan vivien a la casa de la vora del riu. 

• Rosa Fabregat i el seu fill Jordi anys ençà. 

• Rosa Fabregat i el seu marit Josep Maria Prim. 
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Enllaços 

• Associació d’Escriptors en Llengua Catalana-AELC: 

 https://www.escriptors.cat/autors/ fabregatr/? 

• Revista Plec Lleida: 

 https://ca-es.facebook.com/PlecLleida 
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PUNT 2: ESCENES DEL VEÏNATGE - PLAÇA D’ESPANYA 
 

FOTOGRAFIES PER AL PUNT 

• El barri de Rosa Fabregat, 2019. 

• El magnolier de Plaça d’Espanya de Lleida i vista de la cruïlla, 2019. 

• L’edifici dels sindicats al costat de la modernista Casa Baró, 2019. 

 

Ruta 

Seguirem per l’Avinguda Madrid en direcció cap a la Plaça d’Espanya. Ens aturarem als peus 

del magnolier que corona aquesta cruïlla, després de creuar el pas de zebra. Gaudirem dels 

passos i ens fixarem en els carrers que s’hi troben, en l’arbreda, en els nens i les nenes que 

surten i entren a escola i en la mare que els estira: aquest és el barri de Rosa Fabregat. Sota les 

magnòlies, mirant cap a la dreta, veurem el riu Segre; a la llunyania ja, el balcó de la casa de 

l’autora, i a l’esquerra, l’edifici dels sindicats, conegut com el «Ducados», just al costat de la 

modernista Casa Baró. No es pot albirar el cinema Fèmina, que ja no existeix. 

 

Context 

Rosa Fabregat és una poeta que passa per la vida amb els ulls ben oberts, fixant-se en l’entorn 

que l’envolta. La seva poesia mostra aquesta capacitat que té l’autora d’entretenir-se en el 

quotidià, d’elevar-lo, i a la vegada de fer una crònica d’una ciutat com Lleida, que, amb el pas 

dels anys, va mudant la pell. En general, la seva obra evidencia els seus referents espacials i 

ho fa sense tenir-ne la intenció, fruit de la naturalitat i de la mirada de l’autora. 

Cada principi de maig, l’escriptora mira el magnolier del barri i es pregunta si florirà. 

S’alleugereix quan veu que desperten les primeres magnòlies. Ho podem constatar perquè ella 

ho deixa per escrit al poema «El magnolier». Segurament va aprendre a mirar-lo de la seva 

mare, que també el mirava, anys enllà. En aquest paisatge ciutadà no hi poden faltar els 

infants que van a l’escola i la mare que els estira i «un sense sostre» («Paco»), molt conegut al 

barri, que va morir una nit gèlida d’hivern. 
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Més informació 

Rosa observa el pas de la natura en aquest entorn urbà i, sense voler-ho, mostra l’efecte del 

pas del temps en el veïnat. N’és un bon exemple el cinema Fèmina –que apareix referenciat al 

poema «Espelma encesa – Sobre la llengua i la terra»–, que ja no existeix, però que es trobava 

dos cantonades amunt (Carrer Sant Antoni, número 51). Abans d’arribar-hi, l’autora passava 

per davant de l’edifici dels sindicats, conegut com el «Ducados», just al costat de la 

modernista Casa Baró, i albirava les cigonyes a la seva part més alta. 

 

Textos 

• «El magnolier», d’A la vora de l’aigua (2008), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 377. 

• «Paco», d’A la vora de l’aigua (2008), dins La temptació de vol. Obra poètica II (1994-

2011), p. 388. 

• «Espelma encesa-Sobre la terra i la llengua», de La temptació de vol (2009 - 2011)), dins La 

temptació de vol. Obra poètica II (1994-2011), p. 528. 

 

Àlbum 

• L’antic cinema Fèmina de la ciutat (1943-1984). 

 

Enllaços 

• Fotografies Antigues de Lleida-El cinema Fèmina:  

http://fotos-antigues-lleida.blogspot.com/ 2011/02/estrena-la-rosa-

negra.html#.XMsB_9Mzab8 

• La ciutat modernista-Casa Baró o La Vinícola:  

http://www.turismedelleida.cat/viure-a-lleida/la- ciutat-modernista 
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PUNT 3: LA POETA DE LES CIGONYES - PLAÇA DE LA CATEDRAL 
 

FOTOGRAFIES PER AL PUNT 

• La Catedral Nova de Lleida, 2019. 

• Les cigonyes en aquesta catedral lleidatana des d’una altra perspectiva, 2018. 

 

Ruta 

Desfarem el camí fins a creuar, de nou, el pas de zebra, i ens enfilarem Avinguda de 

Catalunya amunt. Girarem a la dreta en el segon encreuament, just on comença el Carrer Sant 

Antoni, poblat de comerços, i hi passejarem, tal com el transita Rosa Fabregat. No ens 

aturarem fins a arribar a la Plaça de la Catedral: en una banda hi trobarem l’antic Hospital de 

Santa Maria, ara seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), i en l’altra, la Catedral Nova de 

Lleida, d’estil barroc, voleiada per cigonyes. 

 

Context 

Per a Rosa Fabregat, la Catedral Nova de Lleida són les cigonyes que hi van fent el seu niu, 

amb els branquillons que recullen del riu: «Al niu de la catedral, / portarà una nova branca» 

(«La cigonya plana lleu»), «I la cigonya, majestuosa, / creua la lluna plena/ tot planant. Torna 

lleugera / al tebi niu de la Catedral» («Vel de núvia»), «I les cigonyes / de la Nova Seu / amb 

els nadons al bec» («Visc en una ciutat»), «Cigonyes gentils de la Catedral, / volen damunt 

teu bo i tafanejant» («Dolç Carrer Major»), «Ni els estols de cigonyes / que, cap al tard, 

tornen / als nius de la Catedral» («Arc de Sant Martí») i «Dues cigonyes damunt del vèrtex / 

de la façana catedralícia/ trenen cofoies el cobejat niu» («Primavera»). 

 

Més informació 

La Catedral Nova de la ciutat va ser construïda entre el 1761 i el 1781. És d’estil barroc, amb 

tendència al classicisme academicista francès i es troba just davant de l’antic Hospital de 

Santa Maria, ara convertit en l’IEI. Les escalinates estan precedides per portes de ferro i 

l’interior s’aixeca amb una planta de tres naus. Aquesta catedral és visitable i s’hi celebra 
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missa. Recentment ha ocupat titulars per la presència de cigonyes tot l’any en l’alt del seu 

campanar i les mesures empreses pel Bisbat de Lleida en la gestió d’aquest assumpte. 

 

Textos 

• «La cigonya plana lleu», de Roses de sang (2005), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 317. 

• «Dolç carrer Major», de Cauen instants (2004), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 259. 

• «Vel de núvia», de Cartes descloses (1998), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 35. 

• «Arc de Sant Martí», de Cauen instants (2004), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 268. 

 

Calaixera de textos 

• «Primavera», de La temptació de vol (2009 - 2011), dins La temptació de vol. Obra 

poètica II (1994-2011), p. 520. 

• «Visc en una ciutat», d’El ble i la llum (2003), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 126. 

 

Multimèdia 

• Dilluns de poesia-Arts Santa Mònica: 

https://www.youtube.com/watch?v=qMcf--hQ75U 

• Retrat Rosa Fabregat a Lleidacom: 

https://www.youtube.com/watch?v=dPtq9v0qcM8 

 

Àlbum 

• Les mans de la poeta assenyalant unes antigues fotografies (març 1971) fetes davant la 

Catedral. 
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Enllaços 

• Institut d’Estudis Ilerdencs: 

http://www.fpiei.cat 

• La Catedral Nova de Lleida-Turisme de Lleida: 

http://www.turismedelleida.cat/viure-a-lleida/la-catedral-nova 
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PUNT 4: EL CARRER MAJOR - CARRER MAJOR, 88 
 

FOTOGRAFIES PER AL PUNT 

• El Carrer Major de Lleida, 2019. 

 

Ruta 

Deixarem la Plaça de la Catedral i seguirem pel carrer on desemboca. Tan sols uns passos la 

separen del següent punt: el Carrer Major número 88. Eix de la vida comercial i social de la 

ciutat, si se suma amb altres carrers pròxims, com Alcalde Costa, Sant Antoni, Blondel, Plaça 

Sant Joan, Portaferrissa, Carme i Magdalena, és el centre comercial per a vianants més llarg 

d’Europa. Rosa Fabregat hi passejarà els seus quinze anys, hi veurà els paraigües els dies de 

pluja i, en una paret lateral que hi dona, advocarà la Marededéu de l’Arcada i reivindicarà el 

sacerdoci femení. 

 

Context 

El Carrer Major de Lleida, al bell centre de la ciutat, és un dels escenaris de la vida i l’obra de 

la poeta, com de tots els lleidatans i les lleidatanes. Aquest centre comercial a cel obert, sumat 

a altres carrers consegüents, arriba als 3,5 quilòmetres, i Rosa Fabregat hi passejarà tot sovint. 

Ho és des de la seva adolescència, quan als quinze anys hi passeja amunt i avall –en el 

poema «Lleida» es pregunta on han anat a parar els seus companys de joventut–, fins als dies 

de sol i pluja («Dolç carrer Major» i «Pluja»), quan veu que les gotes van caient, mullant els 

carrers i els paraigües es van obrint i es van ajuntant en una estampa de colors típica de la 

ciutat. De fet, serà el punt de trobada i festeig dels nois i noies, tot i que ella es defineix com a 

«tímida». 

En aquest punt també viurà les processons i advocarà la Marededéu de l’Arcada 

(«Marededéu de l’Arcada»), una escultura dins d’una fornícula situada a la paret lateral que 

dóna al carrer Major. Rosa Fabregat esdevindrà una reivindicadora del sacerdoci femení i 

capgirarà la imatgeria religiosa. 
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Més informació 

Per extensió, a «Traieu-me el blau», Flor del Certamen de l’Acadèmia Mariana de Lleida, 

l’autora recorda una processó amb motiu del centenari de la Verge de l’Acadèmia 

Bibliogràfica Mariana, que va tenir lloc el 1962 per aquests carrers amb la participació de més 

de 6.000 lleidatans. El poema recorre l’itinerari d’aleshores, que va començar a La Gremial 

(actual plaça de Mossèn Cinto) i va acabar a la Catedral, on hi ha la Verge del Blau. En 

aquests versos Rosa Fabregat intenta imitar mitjançant la forma el moviment de vaivé dels 

passos de les processons. L’autora ho explica de la següent manera en el pròleg: «Allí es van 

trobar dues verges. Una, la Verge Blanca de l’Acadèmia, i per tant lletraferida, i l’altra, la 

Verge de la Seu, la mare. Les dues es fan la mateixa pregunta i arriben a la mateixa resposta. 

Per què la dona, que és l’única que pot infantar, per pròpia naturalesa, no pot consagrar Déu 

cada dia a l’altar?». 

També altres ubicacions de les rodalies del carrer Major són escenari dels seus poemes, 

com el Convent del Roser («Al claustre del Roser») i la passarel·la del Liceu Escolar 

(«Setembre» i «Ancians»). 

 

Textos 

• «Lleida», d’A la vora de l’aigua (2008), dins La temptació de vol. Obra poètica II (1994-

2011), p. 394. 

• «Traieu-me el blau», de Traieu-me el blau (1980), dins Ancorada en la boira. Obra poètica 

I (1953-1993), p. 277. 

• «Pluja», d’A la vora de l’aigua (2008), dins La temptació de vol. Obra poètica II (1994-

2011), p. 384. 

• «Marededéu de l’Arcada», d’Enlairar estels (poemes esparsos) (2008), dins La temptació de 

vol. Obra poètica II (1994-2011), p. 449. 

• «Dolç Carrer Major», de Cauen instants (2004), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 259. 

 

Calaixera de textos 

• «Al claustre del Roser», de Cauen instants (2004), dins La temptació de vol. Obra 

poètica II (1994-2011), p. 260. 

• «Setembre», d’A la vora de l’aigua (2008), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 390. 
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• «Ancians», de La temptació de vol (2009 - 2011), dins La temptació de vol. Obra poètica 

II (1994-2011), p. 524. 

 

Multimèdia 

• Conversa amb Rosa Fabregat, per Lletres Catalanes (02. Obra):  

https://www.youtube.com/ watch?v=kesTQQmHOBY&t=124s 

• Conversa amb Rosa Fabregat, per Lletres Catalanes (06. Poema Lleida):  

https:// www.youtube.com/watch?v=rIoHfhzE5L4&t=6s 

 

Àlbum 

• Església de Sant Pere de Lleida amb la Marededéu de l’Arcada. 

 

Enllaços 

• Eix Comercial de Lleida:  

http://www.eixcomerciallleida.com/ca 

• Església Sant Pere de Lleida:  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pere_de_Lleida 
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PUNT 5: SOTA LA SEU VELLA - TURÓ DE LA SEU VELLA 
 

FOTOGRAFIES PER AL PUNT 

• La Seu Vella de Lleida, 2019 

 

Ruta 

Continuarem pel Carrer Major de Lleida uns 200 metres. Deixant a la dreta el Museu d’Art 

Jaume Morera i l’Oficina de Turisme de la ciutat, pujarem les escales del Carrer Costa del 

Jan, que donen accés al Call Jueu, recentment rehabilitat. Si ho preferim, podem accedir-hi 

amb un ascensor. Caminarem tot l’itinerari i arribarem fins a l’arc final, on veurem com 

s’aixeca imponent la Seu Vella de Lleida. 

 

Context 

Rosa Fabregat no entén Lleida sense la Seu Vella, sempre guardant la ciutat, elevada. «Un riu 

de plata / on una antiga seu / s’hi mira» descriu al poema «Visc en una ciutat». «Anaven 

confiats / a la ciutat tendra / de la boira baixa; / la del sol intens; / la del riu tan dolç / i horta 

exuberant; / la de la Seu vella / amb claustre enlairat» explica a «El nen». 

La seva admiració cap a la Catedral Vella de la ciutat és tal que també va dedicar un 

poema a l’Associació Amics de la Seu Vella, que vetlla sense ànim de lucre pel seu 

manteniment, el setembre de l’any 2005: «Amb la Seu dalt del turó / i el campanar que 

l’enlaira. / El claustre és únic al món, / de pedra que sembla blonda, / i roses al mes de maig, / 

al voltant de la cisterna». 

 

Més informació 

El conjunt monumental del Turó de la Seu Vella està configurat per la catedral antiga, el 

Castell del Rei o Suda, una fortificació militar que rodeja tot el turó i diverses restes 

arqueològiques. Aquest patrimoni és avui en dia el resultat de la història al seu pas per Lleida. 

En una posició estratègica, enlairat, amb vistes al riu Segre i a tota l’horta lleidatana, ha estat 
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testimoni d’ibers, romans i musulmans. A banda, de la importància que va tenir en l’època 

medieval. Ara, visitable, el Consorci que el vetlla treballa per a la seva conservació i 

divulgació. 

Amb la vellesa, l’autora cada cop més s’ha de limitar a veure-la de lluny, ja que no ho té 

fàcil per accedir-hi. Quan ho fa, hi ha de pujar amb taxi, per això sempre la veu alta, a 

l’esguard. 

 

Textos 

• «El nen», de Cauen instants (2004), dins La temptació de vol. Obra poètica II (1994-2011), 

p. 233. 

• «Per als Amics de la Seu Vella», d’Enlairar estels (poemes esparsos) (2008), dins La 

temptació de vol. Obra poètica II (1994-2011), p. 460. 

• «Lleida», d’A la vora de l’aigua (2008), dins La temptació de vol. Obra poètica II (1994-

2011), p. 394. 

 

Multimèdia 

• Turó Seu Vella TV:  

https://www.youtube.com/user/turoseuvellaTV/videos 
 

Àlbum 

• Fotografia feta a un àlbum de Rosa Fabregat on apareixen tres imatges antigues dels seus 

familiars (mare, germana, gendre i nebodes) i de l’autora. 

 

Enllaços 

• Associació Amics de la Seu Vella de Lleida:  

http://www.amicsseuvellalleida.org/ 

• Turó Seu Vella-Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida: 

http://www.turoseuvella.cat/ca 
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PUNT 6: ESCOLA DEL TREBALL: ESTUDIS - CARRER DE PI I MARAGALL, 51 
 

FOTOGRAFIES PER AL PUNT 

• Escola del Treball de Lleida, 2019. 

• Col·legi Sagrada Família de Lleida, 2019. 

 

Ruta 

Si tenim temps o ho desitgem, entrarem a visitar la Seu Vella de Lleida. Si no, descendirem: 

baixarem les escales que travessen la Plaça Guifré I i girarem a la dreta tot caminant pel 

Carrer Darrere Sant Martí. Quan s’acabi s’unirà amb el Carrer Camp de Mart. Anirem 

vorejant tot el Turó de la Seu i en el punt en què es trobi aquesta via amb el Carrer Pallars 

girarem a l’esquerra i ens situarem a l’Avinguda Prat de la Riba. Seguirem a la dreta, 

caminarem uns 200 metres i després tombarem a l’esquerra, cap al Carrer de Pi i Maragall 

número 51 i hi trobarem l’Escola del Treball. És una de les escoles de Rosa Fabregat. 

 

Context 

La família de Rosa Fabregat es va traslladar a Lleida quan ella tenia 12 anys. Van fer aquest 

canvi de domicili a instàncies de la seva mare, perquè volia que les filles poguessin estudiar 

més fàcilment. La poeta va fer fins aleshores l’ensenyança primària a les monges de la 

Sagrada Família de Cervera i va anar a parar a les de la Sagrada Família (Carrer Democràcia, 

número 20) de la capital del Segrià. Quan va acabar la Primària a les germanes lleidatanes, va 

començar els següents estudis a l’Escola del Treball, situada al Carrer de Pi i Maragall 

número 51. 

L’escriptora sempre parla de l’Escola del Treball amb joia, ja que era una bona 

estudiant i una voraç i crítica lectora. També presumeix d’aquest centre perquè aleshores «era 

l’únic de la Península que impartia el batxillerat a nois i noies». Això sí, els nois en un costat i 

les noies en un altre, com marcava l’època. A l’Escola del Treball va conèixer Josep Maria 

Prim, que n’era també alumne: es trobaven a la Biblioteca, es miraven, però no van parlar 

mai. Els dos coincidien en una altra biblioteca, a la plaça de la Sal. Van haver de passar 
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encara uns anys perquè Fabregat i Prim es trobessin i comencessin una vida en comú.  

 

Més informació 

Rosa Fabregat tenia passió per la lectura, llegia tot el que li queia a les mans. El seu pare se’n 

sorprenia i ella el rebatia amb l’argument que treia bones notes. Era una habitual de les 

biblioteques i demanava a la seva professora de literatura que li deixés llibres. 

Un dels seus professors, el senyor Solans, així com un monjo franciscà que l’apreciava, 

el pare Francesc Pallàs, van convèncer els seus pares que l’autora havia de seguir estudiant. El 

seu pare volia que cursés Medicina, però a ella li agradaven les ciències i la biologia i 

finalment va decantar-se per Farmàcia. 

Aquests van ser els últims cursos de la poeta a la capital del Segrià, abans de marxar el 

1952 a Barcelona per estudiar Farmàcia. El pare Pallàs li va trobar un lloc al Col·legi de les 

Franciscanes de Sant Aló de Barcelona. Allà es va ocupar de donar classes de Batxillerat, de 

totes les assignatures, menys la gimnàstica i el llatí. Rosa Fabregat s’ocupava de les internes i 

compartia habitació amb elles. 

Actualment, l’Escola del Treball és un centre presencial d’ensenyaments postobligato-

ris, de caràcter públic, i que depèn de la Generalitat de Catalunya. Ofereix als seus estudiants 

Batxillerat, cicles de formació professional superior i mitjà, PFI, Curs de preparació per a la 

incorporació a cicles de grau superior, entre altres. Pel que fa al Col·legi Sagrada Família va 

ser creat el setembre de 1889 per les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. 

 

Enllaços 

• Col·legi Sagrada Família:  

http://www.safalleida.com/ 

• Escola del Treball:  

http://www.escoladeltreball.org/ca/news 
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PUNT 7: LA PRIMERA LLAR FAMILIAR A LA CIUTAT - CARRER DE VILA ANTÒNIA, 13 
 

FOTOGRAFIES PER AL PUNT 

• La casa de Vila Antònia, 2019. 

• L’escala manté el mosaic inicial, malmès pel desgast dels anys, 2019. 

• Vista del riu Segre des del Carrer Vila Antònia número 13 de Lleida, 2019. 

 

 

Ruta 

Des de l’Escola del Treball desfarem camí uns metres fins a arribar, de nou, al Carrer Prat de 

la Riba. Seguirem pel Carrer de Pi i Maragall i girarem a l’esquerra pel Carrer Democràcia. 

Travessarem Rambla Ferran. Continuarem pel Carrer General Brito i girarem a la dreta per 

Avinguda del Segre. Al Carrer Vila Antònia, la destinació quedarà a mà dreta. La casa de Vila 

Antònia serà la primera llar important que ocuparà la família de Rosa Fabregat quan es mudin 

a Lleida. 

 

Context 

Després de residir un temps al carrer Travessia del Carme i Tallada, la Casa de Vila Antònia, 

amb el seu mosaic a l’escala, ara malmès pel desgast dels anys, es va convertir en la primera 

llar representativa per a Rosa Fabregat quan va arribar a Lleida. 

La poeta en recorda el balcó, sense tendal, ple de testos i orenetes i una cadernera. I el 

terrat, on la família pujava a fer-se fotografies i a passar estones d’esbarjo. Les vistes cap al 

Riu Segre a una banda i cap a la Seu Vella de Lleida a una altra eren un gran marc per captar 

el pas dels anys i els nous membres que s’incorporaven a la família. Es posaven els seus 

millors vestits i miraven a la càmera. Fins i tot, l’escriptora té algunes fotografies vestida de 

dol en aquell terrat, quan uns mesos després de casar-se va perdre el seu primer marit en un 

accident de trànsit. 

 

Més informació 

En el poema «Torneu a emergir», l’escriptora dona valor a la companyia que li fan les plantes 
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en aquest balcó lleidatà. Unes plantes que l’acompanyaran en cadascuna de les cases que 

habitarà. «Cada nou matí / us celebraré / quan festejo un sol / que deixa la pell tèbia / i 

esbatana l’ànima / per a contemplar-vos / cada cop que miro / el florit balcó». 

 

Textos 

• «Torneu a emergir», de Cauen instants (2004), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 264. 

 

Àlbum 

• Rosa Fabregat, quan tenia 24 anys, amb la seva germana, al balcó i al terrat del Carrer Vila 

Antònia. 

• Rosa Fabregat, vestida de dol, amb la seva família al terrat d’aquesta casa. 
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PUNT 8: VIDA CULTURAL I LITERÀRIA - EL PALAU DE LA PAERIA 
 

FOTOGRAFIES PER AL PUNT 

• El Palau de la Paeria de Lleida, 2019. 

 

Ruta 

Continuant per l’Avinguda del Segre, seguirem per l’Avinguda Francesc Macià i finalment 

per Avinguda Blondel fins a arribar al Palau de la Paeria de Lleida. Aquest palau, que és la 

seu de l’Ajuntament de la ciutat, és un edifici de doble façana: una dona a la Plaça de la 

Paeria i l’altra al riu Segre. Rosa Fabregat el visitarà en diversos esdeveniments literaris, ja 

que es tracta d’una escriptora molt interessada i activa en la cultura de la capital del Segrià. És 

per això que molts dels seus poemes els dedica a diferents creadors, associacions i a Lleida en 

general. 

 

Context 

Qui vulgui trobar Rosa Fabregat, ho pot fer als actes culturals que se celebren a Lleida. 

L’escriptora participa d’una manera activa en la vida literària i artística de la ciutat. Un dels 

esdeveniments que no es perd és el pregó de la Festa Major de Sant Anastasi, al maig. 

 

Més informació 

No estranya, doncs, que en la seva obra poètica hi hagi diferents poemes dedicats a un dels 

escriptors més cèlebres de la ciutat, Màrius Torres («Fou el teu repte, Màrius»), o que 

inclouen cites directes dels seus versos («Cauen les fulles»). També es poden trobar 

composicions dedicades a associacions de la capital del Segrià, com Òmnium Cultural 

(«Nadalenca»), signada el Nadal del 2004; Armats de Lleida («Nadala per als Armats de 

Lleida») o als Castellers de Lleida («Als Castellers de Lleida»). A més a més, Rosa Fabregat 

escriu una «Cançó» a la presó de Lleida. 

Un dels temes preferits dels seus és la ciutat de Lleida en general, com «Lleida (1707-

2007, cap al 2014)», poema que va llegir l’autora, va musicar Josep Prenafeta i va interpretar 
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l’orquestra Julià Carbonell i l’Orfeó Lleidatà, dirigits per Pedro Pardo, a la Seu Vella de 

Lleida el 15 de juliol del 2007. El va tornar a llegir l’autora, en una lectura amb nou poetes al 

Cafè Teatre de l’Escorxador, en el primer acte reivindicatiu Pel Dret a Decidir a Lleida, el 10 

de febrer del 2010. Així com «Agafar-se al vent», «Els vents de la meva pàtria» (poema 

dedicat als vents de Catalunya, on s’inclou el Ponent) i «Timbals a tres veus a l’Alguer». 

Per la seva banda, el Palau de la Paeria de Lleida se situa al bell mig de l’Eix Comercial. 

És un edifici que té doble façana i que dona, per tant, a una banda a la Plaça de la Paeria i per 

l’altra al Riu Segre. És, segurament, una de les obres més representatives de l’arquitectura 

civil romànica a la ciutat. Actualment acull el govern municipal. 

A banda, Rosa Fabregat ha publicat bona part dels seus poemes a diferents revistes 

locals i territorials, com Urc o Plec. 

 

Textos 

• «Cançó», Poemes esparsos (1972 - 1993), dins Ancorada en la boira. Obra poètica I (1953-

1993), p. 326. 

• «Fou el teu repte, Màrius», de Poemes esparsos (1972 - 1993), dins Ancorada en la boira. 

Obra poètica I (1953-1993), p. 333. 

• «Nadalenca», d’Enlairar estels (poemes esparsos) (2008), dins La temptació de vol. Obra 

poètica II (1994-2011), p. 444. 

• «Als castellers de Lleida», d’Enlairar estels (poemes esparsos) (2008), dins La temptació de 

vol. Obra poètica II (1994-2011), p. 470. 

• «Lleida (1707-2007, cap al 2014)», d’Enlairar estels (poemes esparsos) (2008), dins La 

temptació de vol. Obra poètica II (1994-2011), p. 498. 

 

Calaixera de textos 

• «Timbals a tres veus a l’Alguer», de Temps del cos (1979), dins Ancorada en la boira. 

Obra poètica I (1953-1993), p. 193. 

• «Els vents de la meva pàtria», de El cabdell de les bruixes (1958 – 1978), dins Ancorada 

en la boira. Obra poètica I (1953-1993), p. 116. 

• «Nadala per als Armats de Lleida», d’Enlairar estels (poemes esparsos) (2008), dins La 

temptació de vol. Obra poètica II (1994-2011), p. 447. 

• «Cauen les fulles», de La temptació de vol (2009 - 2011), dins La temptació de vol. Obra 

poètica II (1994-2011), p. 518. 
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• «Agafar-se al vent», d’Estelles (1953 - 1977), dins Ancorada en la boira. Obra poètica I 

(1953-1993), p. 77. 

 

Multimèdia 

• Cauen les fulles, a la Fonoteca de l’Aula Màrius Torres: 

http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/visor.php?acronim=lamt&acr_a

utor=faro&tipus=lectures_amt&pos=13 

• Els vents de la meva pàtria, a la Fonoteca de l’Aula Màrius Torres:    

http:// www .catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/visor .php? 

acronim=lamt&acr_autor=faro&tipus=lectures_amt&pos=3 

• Rosa Fabregat recita Lleida (1707-2007, cap al 2014):  

https://www.youtube.com/watch? v=GujZnPy5Xrs&t=34s 

• Timbals a tres veus a l’Alguer, a la Fonoteca de l’Aula Màrius Torres:    

http:// www .catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/visor .php? 

acronim=lamt&acr_autor=faro&tipus=lectures_amt&pos=4 

 

Enllaços 

• El Palau de la Paeria: 

http://www.turismedelleida.cat/viure-a-lleida/el-palau-de-la-paeria 
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Punt 9: Un passeig pels Camps Elisis i la Rambla Ferran - Plaça de Bores 
 

FOTOGRAFIES PER AL PUNT 

• Camps Elisis de Lleida, 2019. 

• Rambla Ferran de Lleida, 2019. 

 
 

Ruta 
Des del Palau de la Paeria de Lleida creuarem el Pont Vell per l’Avinguda de les Garrigues, 

fins a la Plaça de Bores, a l’entrada dels Camps Elisis. Aquest parc, símbol de modernitat, que 

capgirà la ciutat a mitjans del segle XIX, serà escenari de la vida personal de Rosa Fabregat i 

també esdevindrà marc d’algunes de les seves obres. Si desfem el camí, tornem a creuar el 

pont i seguim caminant en direcció a l’estació de trens, on comença també un dels altres 

marcs de l’autora: la Rambla Ferran de la ciutat. I amb la passejada a què ens convida la 

rambla acabarem aquesta ruta literària. 

 

Context 

Com tots els lleidatans i les lleidatanes en moments diferents, des de la seva fundació a 

mitjans del segle XX, els Camps Elisis de Lleida han estat escenari de la vida íntima i familiar 

de Rosa Fabregat i un refugi de la calor a l’estiu quan amb la veïna s’asseien en aquests 

jardins i feien ganxet. També la Rambla Ferran de la ciutat ha estat una via de passeig per a 

l’autora. 

 

Més informació: 

De fet, en el poema «Vel de núvia», l’escriptora puja en l’autobús de la línia 6 de Lleida, que 

mena al cementiri, i comença un recorregut que passa per diferents escenaris de la ciutat: el 

cementiri ja esmentat, el barri de Mangraners, els Camps Elisis, la Rambla Ferran, l’edifici 

del Roser, el Riu Segre i la Catedral Nova. Com ja s’ha dit, en aquest poema apareixen els 

Camps Elisis («Quan l’autobús bordejava / els Camps Elisis, / el retrat mental d’una / parella 

jove que s’hi passejava / ha foradat el temps») i la Rambla Ferran («He caminat per la Rambla 

/ com si xafés fulles seques, / i he “vist” la teva mare / com ens “mirava” atenta, / des de 
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l’autobús»). A més a més, l’autora també puja en un altre autobús en el poema «Immigrants». 

Així doncs, els Camps Elisis han estat, d’ençà de la seva fundació, un lloc de relació 

col·lectiva: passeig, auditori de teatre i música i recinte on es practicava una de les modes del 

moment al segle XIX: passejar en bicicleta. La Rambla de Ferran, per la seva banda, és un 

passeig protegit com a bé cultural d’interès local. 

 

Textos 

• «Vel de núvia», de Cartes descloses (1998), dins La temptació de vol. Obra poètica II 

(1994-2011), p. 35. 

• «Immigrants», de La temptació de vol (2009 - 2011), dins La temptació de vol. Obra poètica 

II (1994-2011), p. 509. 

 
Multimèdia 

• Celebració dels 150 anys dels Camps Elisis de Lleida:  

https://www.youtube.com/watch? v=L7i584hsT08 

 

Enllaços 

• Camps Elisis de Lleida: 

http://www.paeria.es/150anyscampselisis/ca/index.asp 

• Rambla Ferran de Lleida:  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rambla_de_Ferran_(Lleida) 
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CONCLUSIONS 

 

Aquest treball és un recorregut a peu per la poesia de Rosa Fabregat, però també per la seva 

vida. En els seus poemes és difícil destriar què és ofici i què és intimitat, segurament perquè, 

per a l’autora, ambdós no són conceptes aïllats, sinó que estan frec a frec. L’escriptora va fent 

camí vital i converteix les seves experiències en vers. Ho fa d’una manera ben evident, amb 

poemes dedicats als membres de la seva família, als records de la infantesa o joventut, a 

estones viscudes a la ciutat o a la platja, amb descripcions de l’entorn que l’envolta… 

La creadora té els ulls ben oberts i la seva mirada es trasllada als seus textos. És per això 

que, en les seves creacions abunden les referències explícites a localitzacions o s’intueixen a 

partir de denominacions generals («la platja» i «ciutat del riu i de la boira o les cigonyes» pel 

que fa a Salou i Lleida, respectivament). La seva vida pren sentit en cinc grans localitzacions 

(Cervera, Barcelona, Illertissen «Alemanya», Llorenç del Penedès i la capital del Segrià) i les 

seves poesies en són una crònica. Rosa Fabregat també té poemes que no són referencials, on 

experimenta, per exemple, amb la ciència, però aquests són una excepció. 

La proposta de ruta literària a Lleida ha seguit aquestes conclusions, a les quals s’ha 

arribat després de la lectura de les seves obres poètiques i la posterior realització del buidatge 

de les localitzacions, i ha cercat una combinació més o menys equitativa entre vida i obra. És 

a dir, qui segueixi els punts de la ruta pot conèixer els espais on va escriure, en què es va 

inspirar o que va estudiar, però també pot llegir els textos que s’hi relacionen. Per tant, en 

aquest itinerari es troben les dos tipologies de ruta en conversa constant. No podia ser d’una 

altra manera. 

Un dels objectius d’aquesta ruta era contribuir a la difusió de Rosa Fabregat, com a 

escriptora, com a dona i com a lleidatana. Les rutes literàries són, com s’ha vist, un model en 

creixement, i són a la vegada una bona eina de promoció de l’autor, però sobretot 

d’interpretar-lo. Els lectors poden seguir la ruta a Lleida, passejant pels seus carrers, però 

també a través de la plataforma Espais Literaris de Ponent, a Internet. Cal fer més estret 

aquest lligam amb les noves tecnologies, perquè les humanitats, en el temps que corren, no 

poden mirar cap a l’altra banda i s’han d’adaptar a les noves eines digitals. També s’ha 

d’impulsar la gestió del patrimoni literari. 

Aquest estudi deixa la porta oberta a l’afegit de materials en aquesta ruta (fotografies, 

textos, etc.) com també a la posterior elaboració de la resta d’itineraris per Cervera, 

Barcelona, Illertissen (Alemanya) i Llorenç del Penedès. L’anàlisi recollida compta amb 
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l’assessorament i els consells de la poeta. La Rosa ens ha obert els seus braços i ens ha 

explicat els seus poemes, el seu patrimoni. Nosaltres només podem fer que agrair-li. 
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Pàgines web: 

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana: https://www.escriptors.cat/ 

Dracs literaris: https://sites.google.com/site/dracsliteraris/ 

Endrets-Geografia Literària dels Països Catalans: http://endrets.cat/ 

Espai Màrius Torres-Càtedra Màrius Torres: http://www.catedramariustorres.udl.cat/espaimt/ 

index.php 

Mapa Literari Català - Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català: 

http://www.mapaliterari.cat/ 

Pla Formatiu - Treball final: http://www.estudiscatalans.udl.cat/ca/pla-formatiu/treball-

final.html 

Recursos per al Treball Final de Grau i de Màster: http://biblioguies.udl.cat/tfgtfm 

Xarxa d’Innovació Educativa Geografies Literàries 3.0: https://geografiesliteraries.com/qui-

som/ 
 


