
XXXVIII FESTA DE L’ARBRE
XXXII D’HOMENATGE ALS POETES

Festa cultural d’interès local

Santiga, 24 d’abril de 2022

Rosa Fabregat i Armengol 
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9:00 h. Missa a l’església de Santa Maria l’Antiga

10:45 h. Plantada d’un lledoner a l’era

11:15 h. Inici de l’acte d’homenatge a la poeta a 
l’Hort del Rector 
Amb la participació de:
 · Coral Renaixença
 · Alumnes de l’Escola Municipal de les Arts de 
Santa Perpètua
 · Alumnes del Conservatori Professional de 
Dansa de l’Institut del Teatre
 · Grup de Teatre Tàndem

La glossa de la poeta anirà a càrrec de Jordi 
Pàmias i Grau, poeta homenatjat el 2021

12:30 h. Descobriment de la placa en record de 
la poeta homenatjada a la Paret dels 
Sentiments, a la plaça de Santiga
Placa realitzada per l’artista local Albert Folch.

PROGRAMA
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Escriptora, i membre de l’Associació d’Escriptors en Llen·
gua Catalana; Doctora en Farmàcia, i Acadèmica de l’Aca·
dèmia de Farmàcia de Catalunya. Des de la publicació 
del seu primer llibre, Estelles (1979), amb què obtingué el 
premi Vila de Martorell, 1978 de poesia, ha desenvolupat 
una intensa activitat creativa, poètica i narrativa, que ha 
compaginat amb la col·laboració en publicacions periò·
diques. El conjunt de la seva producció engloba 8 novel·
les i 20 llibres de poesia, aplegats en els volums La temp-
tació de vol. Obra poètica II (1994-2011) (2012) i Ancorada 
en la boira. Obra poètica I (1953-1993) (2013), el recull de 
narracions Tots els contes de Rosa Fabregat (2009) i l’estudi 
Aproximació a les farmàcies de la ciutat de Lleida en la pri-
mera meitat del segle XX (2001).

Filla predilecta de Cervera i membre de la Societat Catala·
na de Ciència·Ficció, la seva trajectòria intel·lectual també 
ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb 
la Creu de Sant Jordi (2017) i alguns dels seus poemes han 
estat traduïts a llengües com el castellà, l’alemany, el rus 
o l’anglès.

Rosa Fabregat i Armengol 
(Cervera, La Segarra, 1933)

Biografia 
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POEMES
Rosa Fabregat

Música de l’ànima, teixida amb paraules

Espurna de vida, llum del coneixement, 
que s’expandeix, dòcil, per tots els confins.
Música immortal que camina i vola
per la nostra terra i per tots els cels.

La canten els trànsfugues, els empresonats,
i tots els migrants que no tenen sostre,
la piulen plorant. Llàgrimes que cauen
tan endins del cor, que commouen l’ànima

dels Àngels de Rilke, closa en la natura.
La fan trontollar. Música que atura
aquell caminant en veure la cigonya
i el seu vol rasant, sense cap frontera

que li barri el pas, puntejar lleugera
sobre la teulada que li fa de niu.
I ell no pot volar. Poesia. Música 
de l’ànima, teixida amb paraules.
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No callarem, les dones

No callarem, les dones. No callarem.
Contra el silenci de la història

Que ens ha esborrat sense compassió. 
Conscienciació.

No hem existit, les dones,
tot practicant la submissió

que ens inculcaven en la infància. Marginació.

Ens han negat la nostra força. 
Han esborrat els nostres dons
massa cronistes de la història.

No hem existit, car no s’ha escrit
en els seus llibres, la nostra vida.

No callarem, contra l’oblit, les dones.

Fa massa segles que ho fem.
Defensarem el què ens pertoca.

No callarem. Exigirem tots els drets

ja conquerits i lluitarem pels que se’ns neguen.
Igualtat en el treball, en els salaris, i la família.

Paritat en religions que ens anorreen. Com la nostra.

Igualtat en l’educació i en el poder de decisió
de les escoles, de les empreses,

ajuntaments, universitats, institucions.

Fora per sempre la imatge cruel de tants homes
comandant el món, sense la dona.

No callarem, les dones. No callarem.

(Quaderns del Barri de Sant Magí, Cervera 2010)



6

Ciutat morta

Ni una ànima en pena, ni una oreneta,
que encara no arriba. La ciutat buida,
solitària, desconeguda, es contempla

i no es reconeix, sense els tendres
jugadors de futbol sobre la gespa
de la riba del riu, que sobrevolen
les cigonyes traginant branques.

Ciutat Morta en aquesta primavera
de la mort, Lleida morta!!!

Ni les orenetes gosaren respirar
l’aire que la tragina, la Mort, 

Lleida meva !!! Quan tornaran
els infants i els vells a passejar·se
pels teus carrers, pels teus ponts,

Lleida estimada? Els arbres 
que voregen les ribes, mostren
el débil color verd de les fulles.

Com goses profanar·les, aire empestat!
On són els gossets juganers amb els seus amos?

I les pilotes dels infants que llisquen a l’aigua
del riu arrissat ?

27 de març de 2020
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Boira baixa
(Primer bri d’herba, I)

Quan hagis mort del tot
potser lamentarem, en públic,
amb compunció hipòcrita,
la mortalla de silenci
i el llac d’indiferència
en la qual, viva,
et vàrem submergir.
Llavors ja sabràs el secret
de l’enigma
que amaga tot poema.
Un dia
veus joves foradaran l’aqüífer
on la tenien segellada,
i brollarà del teu pou artesià,
més nítida i viva que mai,
la teva llum.

Les roses del cedre

Sóc un estel errant
en la nit fosca
que cerca el teu camí
en la tenebra,
i no l’encalça.
. . .
Immersa
en la boira baixa
que t’oculta,
cloc els ulls
i solco la meva nit.

Allí pampallugueja
la lluerna
que em tramets.
. . .
Tots som
el teu ressò.

Soledat, i el vent
que xiula a fora,
sacsegen el silenci.

Són els meus aliats.

(D’El ble i la llum, 2003)



Organitza: Col·labora:

www.santiga.cat

Amb el suport de:

Amics de l’obra d’en Francesc Brunet ·Llobet
ARANOW packaging machinery

Autocars Serrat
Cal Rellotger

Can Llobet Restaurant
Dicu, SA

Equus Life, SL
Escola Tabor

Farmàcia Carme Relat
Farmàcia Jaume Guillen

Forn Ribes SA
Gas Die, SL

Gestòria Banús
Gestòria Jansana

Granja l’Heura
Impremta M4 Serveis Gràfics

La Perpetuenca, SCCL
Lípidos Santiga SA

Llar 56
Marcs Fité

Mia Comunicació Gràfica
Milar Sabaté

Miró Jardineria
Montsenya Restaurant
Notaria Josefa Querol
Pa Artesà del Vallès SL

Restaurant Can Trompeta
Xarcuteria Subirats

3D Transformats Metàl·lics
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