
7

Nota de l’autora

Tal com estava previst, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de comú acord 
amb l’Editorial Pagès Editors, van coeditar l’abril de l’any 2012 La 
temptació de vol, Obra poètica II (1994-2012) amb la intenció de re-
copilar, en dos volums, el conjunt de la meva creació poètica, dedi- 
cant el volum II als poemaris més recents i el volum I a la reedició 
del conjunt dels meus primers poemaris titulat Ancorada en la boira 
(1953-1993), actualment gairebé exhaurit, que es publicà gràcies 
a la coedició de Pagès Editors i Manuel Aragonès, president de la 
Fundació Roger de Belfort. 

Dec l’actual projecte de recopilació de la meva poesia a la iniciativa 
del director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Albert Turull i Rubinat, 
l’estudiós de la meva obra al qual mai podré agrair prou la seva 
proposta de coedició en dos volums a l’Editorial Pagès Editors, a 
qui també agraeixo la seva generosa dedicació a la meva producció 
literària.

Tant La temptació de vol, el volum II, ja publicat, com la reedició 
d’Ancorada en la boira, el volum I, que és a punt de néixer (a qui van 
adreçades aquestes paraules), han tingut bons prologuistes: l’admirat 
amic Francesc Parcerisas, amb un extens i erudit pròleg general de 
l’obra, que sempre em commou quan hi retorno; l’estimat i enyorat 
Guillem Viladot, que va escriure el pròleg del poemari El cabdell 
de les bruixes i enceta la llista dels prologuistes que ens han deixat; 
l’estimada Montserrat Roig i el sensible Marià Manent, els dos em 
van dedicar uns escrits que no oblidaré mai emmarcant el poemari 
Temps del cos; i també Ramon Folch em va acompanyar amb el 
seu pròleg a Balda de la vida. Confio que tant ell com Francesc 
Parcerisas em tornin a fer companyia quan es presenti aquest volum.
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Ancorada en la boira. Obra poètica I (1953-1993), títol de conjunt 
d’aquest volum, compila, cronològicament, els meus primers poe-
maris publicats i tres poemaris inèdits: Ancorada en la boira, que 
dóna títol al volum, el segon, Càbala, i el tercer, Cant dels orígens, 
al·legoria de la creació i l’origen de la vida, a més d’un petit poemari 
titulat Darrera del cancell, dos poemes llargs, Traieu-me el blau i 
Madona Bruna, i la recopilació dels poemes dispersos.

He revisat Ancorada en la boira. Ho he fet amb temps i sense presses. 
Alguna vegada ha succeït que he decidit fer un canvi en algun vers 
i quan he retornat al poema al cap d’uns dies, l’he deixat tal com 
estava abans, perquè em sé de memòria molts dels meus poemes 
de tant llegir-los en públic, i no desitjo canviar-los la musicalitat. 

Crec en el científic honest que es dóna als altres i dedica tota la 
seva vida a la seva feina. Per aquesta raó, defugint el tremendisme 
i l’especulació, i practicant la serenitat que atorga la vellesa, en 
aquesta segona edició d’Ancorada en la boira he eliminat versos que 
podien posar en dubte la bona tasca de tot científic i els resultats 
de les seves investigacions. Del poema XX del poemari Balda de la 
vida he suprimit els dos últims versos; del poema 22, he suprimit 
els últims nou versos, i he reescrit el poema XXII...

Dono les gràcies a totes les persones que han fet possible la publi-
cació i divulgació de la meva obra i a la fidelitat de tants lectors i 
lectores, que m’han donat la seva confiança llegint els meus poe-
mes, o les novel·les, els contes, o els articles d’opinió, per la seva 
amable complicitat. Sovint la passió per la lectura comporta la de 
l’escriptura.

Rosa FabRegat 
octubre de 2012 
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Pròleg

Estelles (premi Vila de Martorell 1978) és el primer llibre de Rosa 
Fabregat que vaig llegir. És un llibre que va gaudir d’una difusió 
inusitada en aquells anys, ja que va conèixer dues edicions —a 
l’abril i a l’octubre de 1979—, i va servir per donar a conèixer la 
poesia de l’autora i aquell meritori esforç cultural i editorial que 
va ser La Sal, Edicions de les dones, editora del llibre en qüestió. 
Estelles conté la tria de la producció de Rosa Fabregat feta per ella 
mateixa en plena maduresa, una tria que correspon a un període 
de temps força dilatat i a uns espais ben diferenciats: d’una banda, 
els poemes que s’hi apleguen van, efectivament, del 1953 al 1978 
i hem de considerar que són el resultat ben garbellat de més de vint 
anys d’escriptura poètica i, d’una altra, els indrets de composició 
inclouen Lleida, Barcelona, Llorenç del Penedès i Illertissen (Ale-
manya). Si tenim en compte que Rosa Fabregat va néixer el 1933 a 
Cervera, també ens adonarem que les “veus” que ens comuniquen 
el seu missatge des de les pàgines d’Estelles van des de l’esclat de 
la jovenesa fins a una ben treballada, i no sempre fàcil, maduresa 
i independència literàries de criteri.

És per això que no ens ha de sorprendre que alguns dels temes 
d’Estelles corresponguin als topoi clàssics per excel·lència —als 
temes recurrents en la literatura— que serveixen per teixir els grans 
tapissos de la poesia de sempre: el pas del temps concebut com 
un entrebanc que no ens deixa hores lliures per meditar, estimar i 
expressar-nos, i que, amb els seus dits, ens col·loca una “espessa 
argolla sobre la gorja”; o, per emprar ara la metàfora del deseiximent, 
el temps que és com una mena d’aigua clara que ens fuig d’entre 
els dits. L’autora sap evocar la dolça joventut perduda, els anys de 
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plenitud —i potser, d’inconscient lleugeresa— en la imatge del foc 
d’encenall d’una nit de Sant Joan, i l’“on sou?” de Rosa Fabregat 
es fa d’eco dels ubi sunt de tota la poesia europea concretada en 
la festa i la imatge casolana de la nit més curta i més pagana del 
nostre costumari.

Per dur a terme aquestes reflexions, Rosa Fabregat ja empra, en 
aquest primer llibre, un estil directe, sense enfarfegaments, que sol 
fer coincidir el sentit sintàctic de la frase amb l’estructura del poema 
—i, si cal, amb el seu trencament—, i que es val del vers lliure per 
accentuar la importància de determinats mots, construccions o imat-
ges: “caminem / cap a la cendra / pel receret ple de la tarda/ cap a la 
nit”. Allò que prima és la funció comunicativa, el “crit en el silenci”, 
i per tant els mots hi són deliberadament entenedors, les imatges 
concretes, i el sentit general d’un humanisme cristià i existencial que 
lliga perfectament amb les inquietuds dels intel·lectuals europeus de 
l’època (“ho veig tot color de cendra / i de foc. Tot ho veig fosc”). 
Per contra, i considerada des de l’altra banda de l’espectre, jo diria 
que en alguns moments aquesta primera poesia de Rosa Fabregat 
s’avança a les inquietuds de l’època per anunciar també quelcom 
que molts escriptors catalans no tractaran fins ben entrats els anys 
setanta: un concepte hedonista de la vida, un desig d’aprofundir en 
allò bo que aquesta ens ofereix, una mena d’exaltació moderna del 
carpe diem entès no com una relativització moral —frueix d’allò 
que tens entre mans i oblida els tràngols passats o venidors— sinó 
com un ingredient essencial en la formació vital, en la vida moral, 
de la persona:

passa una i altra vegada,
mil vegades,
davant dels ulls
oberts en la foscor,
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aquell raig de llum
d’un instant viscut
intensament...

La intensitat del moment de plenitud és allò que dóna sentit, “llum” 
a la vida.

Els trencaments formals, quan hi són, subratllen amb la disposició 
tipogràfica de les paraules damunt la plana, aquesta voluntat de 
claredat i d’enteniment; fan que la música del poema sigui com un 
degotim clar i contundent, que el lector no pot defugir (vegeu el cas 
paradigmàtic del poema “Petxina fòssil”, la disposició serpentejant 
a “Llengua meva...”, o els tres exemples més cal·ligramàtics de tots: 
“La llum elèctrica...”, “Plou...” i “Agafar-se al vent”).

Tot i que a Estelles alguns dels poemes més antics —els dels anys 
cinquanta— recullen el bategar de la comunió amorosa en una 
mena d’estat de fusió i compenetració ple de bellesa idíl·lica, so-
vint hi trobem, també, un clima més desficiós d’incomprensió o de 
silenci, de pors, que l’autora xifra en la desesperança i en la inèrcia 
de la vida. És contra aquest esmorteïment de la vida que la voluntat 
pressiona amb tota la força que podem donar al carpe diem suara 
esmentat; però per a Rosa Fabregat aquest goig de vida no és de 
cap manera un arrauxament lleuger o tenyit de descontrol, sinó una 
llibertat fèrtil que ha de saber preservar la llavor íntima de l’ésser de 
cadascú. A un poema com “Jugues als escacs” la idea mateixa del 
joc, de la rauxa despentinada, de poder-se obrir totalment al món, 
té la seva contrapartida en aquest seny ferreny i dur com el cristall 
de voler preservar una entitat —un jo— que l’autora ha de poder 
salvaguardar a qualsevol preu tant de l’ensulsiada moral com de 
les faramalles de la llibertat desbocada: “compte! / que ningú no 
et toqui la reina” o “també és meva / la nit i no la vull compartir” o 
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bé: “no vibris / que no et traeixi / el bategar fort / de la teva sang de 
pedra”. Aquesta humaníssima i intel·ligent oscil·lació entre el seny i 
la rauxa, aquest reconeixement de la duplicitat implícita en la natura 
humana i en les nostres actituds, no ha estat una característica massa 
comuna de la poesia catalana recent però té, com sabem, antece-
dents històrics de categoria d’Ausiàs March ençà. Jo diria que, fins i 
tot, se la pot relacionar amb alguns dels recursos formals de l’autora: 
aquells que li permeten, sobretot a nivell d’imatges, d’orientar-se 
vers l’equilibri entre les imatges de consistència sòlida, que són les 
que parteixen de referents evidents en el món objectiu, i aquelles 
altres que més aviat semblen derivar-se d’una experiència gairebé 
onírica, que semblen provenir d’un món surreal. La “mà oberta que 
pentina arbres i acarona llunes” ha de ser entesa, a la meva manera 
de veure, com una de les múltiples facetes amb què ens confronta, 
sovint amb sorpresa, el prisma múltiple de la nostra personalitat 
creadora. Que ningú no pensi, tanmateix, que es tracta d’una aposta 
exclusiva en favor del lirisme descriptiu amb bescantament de la 
reflexió ètica. Com es veu amb claredat a “Cavalcarà molt lluny”, 
res més lluny de la realitat. Com diu la mateixa Rosa Fabregat: “sou 
totes les versions de mi mateixa segons l’edat”, i només la suma  
de totes aquestes versions dóna la mesura de les possibilitats reals de 
la veu poètica que ens parla, com només el conjunt de les mans  
i de l’esforç col·lectiu pot arribar a bastir el “gira-sol potent” capaç 
d’acarar-se sense por a la llum (“Fent pinya”).

El segon i el tercer llibre de poemes de Rosa Fabregat tenen una sèrie 
de característiques comunes entre ells i molts punts de lligam amb 
Estelles. Tant El cabdell de les bruixes com Temps del cos van ser 
publicats per una petita editorial de distribució limitada, J. Huguet 
Pascual, de València, la qual cosa feia dubtar de la bona difusió dels 
volums —i corresponent acollida per part del públic—. Tanmateix, 
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El cabdell de les bruixes va conèixer dues edicions, el novembre de 
1979 i el gener de 1980, i Temps del cos, editat l’abril de 1980, va 
comptar amb el patrocini de l’Ajuntament de Vila-seca-Salou. Tots 
dos llibres van precedits per pròlegs de prestigiosos escriptors, el 
primer de Guillem Viladot i el segon de Montserrat Roig i ambdós 
van ser il·lustrats per l’artista vendrellenc —com a mínim ho era de 
residència— Joan Descals. Temps del cos duu, a més, un epíleg de 
Marià Manent a la primera de les dues parts que componen el recull. 

Guillem Viladot remarca al seu pròleg a El cabdell de les bruixes les 
vessants d’amor i de desig, de sentit profund de la terra, de reverèn-
cia a la parla en la poesia de Rosa Fabregat i en destaca igualment 
un altre aspecte que, a gairebé quinze anys vista, era d’allò més 
insòlit: els seus recitals públics. Aquest últim tret és, al meu parer, 
més important que no sembla, perquè ve a subratllar una neces-
sitat de comunicació i, sota aquesta, una necessitat de llenguatge 
comú que allunyarà definitivament la poesia de Rosa Fabregat de 
possibles filigranes minoritàries i dels cenacles restringits de la 
cultura dels “feliços pocs”. N’és un exemple concret veure com, 
de tant en tant, el ritme col·loquial de la dicció de l’heptasíl·lab va 
agafant força fins a imposar-se a gairebé tot un poema (“Mostassa”, 
“La pastera”). En realitat, a Temps de bruixes —reivindicació no 
dissimulada de la visió femenina del món i del poder de la dona 
per controlar aquest—, la procedència dels poemes és molt similar 
a la d’Estelles; es tracta també d’una tria ben garbellada de versos 
escrits en moments i circumstàncies ben diferents, entre els anys 
1958 i 1979. Rosa Fabregat hi ha espigolat, doncs, més de vint  
anys d’escriptura però ara n’ha accentuat alguns aspectes que poden 
fer el recull més unitari. Des del punt de vista formal allò nou és una 
desinhibició formal més gran, amb més jocs tipogràfics pròxims als 
cal·ligrames convencionals; i, des del punt de vista temàtic, el llibre 
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ens brinda un fil més homogeni que l’autora explicita a manera de 
presentació i esquema del volum. Paga la pena de reproduir-ne el 
contingut in extenso.

PRimeR temPs: “Temps de bruixes”

 Amor
 Dona
 Dolor 
 Pàtria 
  Paraules màgiques
  que es descargolen
  del cabdell
   de les bruixes
Fulles seques de l’amor

segon temPs: “Temps de ciutat”

 Al costat de la ciutat embrutidora 
 pot brollar la ciutat enriquidora,
 que es descargolen del cabdell
 de les bruixes
Fulles seques de l’asfalt

teRceR temPs: “Temps de cabana”

 La vida rural com a símbol
 de catalanitat que es recupera:
 “Veremadors valencians” (Països Catalans).
 El pellaire, l’esmolet, el ball del 
 fanal, la pastera, l’àvia, les teules.
Fulles seques del retrobament
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Les fulles seques del tercer temps 
són flors en el moment de l’acomiadament.
 S’ha acabat el fil
del Cabdell de les bruixes

Allò que sembla remarcable d’aquest projecte són els tres temps amb 
tres codes finals, és a dir el triangle integrat per 1) persona/dona/
amor, 2) ciutat/asfalt i 3) ruralia/retrobament, perquè aquest itinerari, 
recull de poemes de l’autora escrits al llarg d’un bon grapat d’anys, 
ve a marcar i a accenturar un camí, un recorregut vital. Aconse-
guir de veure la pròpia vida com un seguit de graons endreçats en 
etapes o moments per tal que aconsegueixin fer un sentit global és 
una condició de la maduresa literària de l’autora. I ho és, sobretot, 
aconseguir que cadascun d’aquests moments, cada instant o detall 
del gran marc que és el tot, no perdi el seu interès i la seva força 
particulars, desdibuixat pel tot. La “flor de la calabruixa”, emblema 
d’una certa militància i independència femenina, esdevé en aquest 
recull, el punt d’observació —“la vara màgica”— que permet a Rosa 
Fabregat de parlar de tots aquells breus retalls de vida que figuren 
al seu esquema.

El punt de vista triat per parlar-nos d’aquests retalls pot ser molt 
divers, des del lirisme sensual de “Florida i allunyament de l’amor” 
fins a l’eixutesa enumerativa de “Treball a ciutat”. En molts casos 
el lector s’adona del bategar inquiet de la veu poètica en la tensió 
dels mots, o en el desfici d’identificació amb l’acció, el moviment, 
la passió. Uns cops és la llavor que hom sent que bull a sota (“Gar-
bell”), d’altres el pur desig d’allunyar-se enllà, com el projectil llançat  
per la fona “lluny, ben lluny, / que oblidi el seu propi centre” 
(“Llança-la amb la fona”), o com la força del vent que ens pot 
arrossegar: “corre, vola, vent; / aixeca’m” (“Hi ha massa llàgrimes 
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soles”). Però també, de vegades, els contratemps, l’asfíxia, l’esterilitat 
semblen imposar-se i ofegar aquesta força vital. Tot amb tot, a poe-
mes tan i tan eloqüents com “Tremoloses flors d’ametller”, podem 
veure com gairebé sempre el final esperançat acaba per imposar-se, 
contundent i magnífic, rebel: 

Floreix al sol, dona, i obre els teus
pètals al vent carregat de pol·len.

És aquesta voluntat de triomf la que aconsegueix d’aixecar la “llo-
sa al cor” de què Rosa Fabregat ens fa esment a altres poemes, o 
de superar el difícil camí de “la costa de la vida”. Els entrebancs 
vitals, quan hi són, solen tenir característiques prou tràgiques, so-
vint relacionades amb la maternitat frustrada, la mort dels fills o el 
desamor. Aquestes relacions difícils poden veure’s explicitades en 
tons més domèstics, com ara a “Tenen mel per dintre” on la dona 
que es deleix per llegir i trobar una nova llibertat en els llibres 
es veu engabiada per l’adotzenament social que la sotmet a les 
tasques domèstiques. 

En aquest segon llibre, l’apartat “Temps de ciutat” reprèn alguns dels 
elements més típics del realisme per tal de parlar-nos de la deshu-
manització de la gran metròpoli. Rosa Fabregat aplica, aquí, un estil 
sincopat, de paraules o imatges breus, sovint independents i des-
lligades, amb les quals aconsegueix de crear un fris gris, monòton, 
repetitiu, deshumanitzat, que té per finalitat ressaltar l’escenari dur, 
fracturat i anònim de la ciutat moderna (“regaleu el vostre temps de 
vida / a canvi d’un jornal”). Però fins i tot aquest escenari pot ser 
vist des de perspectives que aporten una noció positiva al conjunt 
deshumanitzat; per exemple: la maneta de la nena entrevista sortint 
per la finestrella al cotxe del davant (“La nena treu la mà”) o el recer 
que ofereix el petit paradís urbà de l’Ateneu Barcelonès.
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A la tercera part, els elements naturals (“Mar”, “Neu”) representen 
un motiu d’observació i de comparança. En el seu decurs immuta-
ble, la natura sembla presentar-nos un mirall i una penyora d’allò 
que són els desficis humans: els seus ritmes i silencis no poden ser 
motiu de mercadeig, la seva grandiositat no pot ser una carta de 
regateig; i, molt més arran de terra, la grandiositat humana la trobem 
de debò en els oficis i tasques de la terra (“Ja vénen els veremadors 
valencians”, “El pellaire”, “L’esmolet”) que agafen un aire evocador 
i nostàlgic, com contagiat de la màgia menestral de la poesia de 
Salvat-Papasseit. A “Ball del fanalet” les il·lusions i les recances, el 
futur prometedor i el record enyoradís s’apleguen en un sol estat 
anímic que, com en el cas de la natura, sembla advertir-nos de la 
unitat còsmica que ho governa tot.

Temps del cos, el tercer poemari de Rosa Fabregat, és un pas 
endavant. Amb la immediatesa dels dos llibres publicats els anys 
anteriors, Temps del cos pot recompondre el mirall esmicolat de 
la consciència d’una manera més serena. Es tracta de dues parts 
separades pel món referencial dels seus continguts i ben diferen-
ciades: Temps del cos i Tretze llunes. En un fragment eloqüent de 
la seva introducció, Montserrat Roig esmentava aquesta nova “veu” 
de Rosa Fabregat:

En aquest llibre, la naturalesa hi és present amb més autono-
mia que a Estelles i El cabdell de les bruixes. Després del llarg 
viatge al fons d’ella mateixa que inicià als dos llibres prece-
dents, la Rosa Fabregat és capaç de dialogar amb l’exterior. La 
fortalesa interior ja és sòlida, ja ha bastit l’edifici interior. Ara 
cal contemplar l’entorn a través de la mirada serena i plàcida 
de qui ha estat capaç de recompondre les peces de l’antic 
trencaclosques. I sorgeix, com en un escenari, la visió recon-
fortable del cos. Els sentits s’espavilen, tothom hi participa.
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Aquesta nova “visió del cos”, aquesta sensualitat física, aquesta 
plenitud del cos, és justament la que enceta el recull al poema 
“Vila vora el mar o temps del cos”. L’estiu, la platja, la sorra, 
l’escuma de la mar... han esdevingut els elements d’un petit recer 
de nova comunió no tant amb la naturalesa com amb la pròpia 
natura edènica de la veu que ens parla. És només un mes l’any, un 
“ritual”, però, com tots els ritus, té alguna cosa de percepció d’allò 
que és —o que va ser— sagrat: una estada fugissera a l’edèn. Un 
edèn que, per a l’observador intel·ligent, també té tots els elements 
del consum i, fins i tot, de la postal; però són elements controlats, 
darrere els quals no és difícil de trobar-hi una bellesa innegable: 
les palmeres, l’escuma que llepa les barques, les criatures i els 
tendals acolorits dels banyistes... (“Dàtils”, “Cargols marins”). Els 
moments més aconseguits d’aquesta descripció són, al meu enten-
dre, quan Rosa Fabregat proposa al lector allò que d’entrada, ens 
sembla una enumeració imparcial i asèptica: elements quotidians 
d’una platja turística qualsevol dia d’estiu; de fet, però, i gràcies 
a una segona lectura, descobrim que la descripció és una mena 
de mirall impressionista que, a través de les pinzellades de color, 
evoca i fa reviure els elements materials i humans del paisatge: 
els vaixells que “dormen”, el quiosc que “s’obre”, la platja que és 
un “pentagrama” de colors... Com diu Marià Manent a l’epíleg, al 
llibre “també abunden les imatges noves, suggerents, que ens fan 
penetrar poèticament en la realitat”.

Aquest dietari de la platja al juliol, amb la transparència de les ai-
gües, els noms de la mainada, la somereta carregada de terrissa, els 
dinars dels estiuejants, l’abaltiment solejat de la migdiada, l’orgue 
de maneta, les orenelles, és, en definitiva, una enumeració gojosa 
del món, d’un món humà i convencional convertit en petit para-
digma de la felicitat feta de poca cosa. Tot i que la dicció no és la 
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mateixa, l’enlluernament innocent de Rosa Fabregat davant aquest 
món popular ens recorda l’actitud humana d’un Salvat-Papasseit: 
“avui són tendres les fulles dels geranis. / Venim amb mans que re-
galimen sorra...” No és debades que, en aquesta atmosfera plàcida, 
hi aparegui també, com a l’obra de Salvat, la música de la cançó 
(“Cançó de bressol còsmica”, “Estampa modernista cap al tard”), o 
el somni del pèndol i l’estel (“Pèndol”) i imatges originals, difícils 
d’oblidar, com quan descriu la mar a la nit:

És una tassa de cafè
 sense fons.

Aquest panorama força feliç de l’existència —per limitada que 
sigui en el temps i en l’espai— no oblida la complexitat del món 
social i altres aspectes menys grats de la realitat, per més que aquí 
l’autora els mantingui de forma deliberada en un segon terme. En 
un poema d’evocació dels balls estiuencs, amb l’esclat i la sorollada 
jovenívols, apareix per exemple la gent gran que balla gairebé al 
marge del frenesí general (“Insectes humans”); a la visió de la vida 
a la platja no falten els treballadors que amb dur esforç en netegen 
i pentinen la sorra cada matí (“X XX XXX X X X...”); i al costat de 
“l’arena ondulada” que té “un tacte sensual sota els peus” (“Matí 
plàcid”) no falta el “Matí ventós i pestilent” amb la mar convertida 
en un pou de deixalles fastigoses i purulentes.

Tretze llunes, segona part del recull, té com a unitat temàtica el fet 
d’emprar la imatge de la lluna a tots els poemes que la integren. De 
vegades el lligam conceptual de la lluna amb algun altre element 
és insospitat i, més que no pas els surrealistes, fa pensar en els di-
vertiments dels “rodolins” del poeta anglès Edward Lear: el jet que 
fa pessigolles a la galta de la lluna, els ovnis que es despengen del 
cel com aranyes o io-ios, les ulleres de plata que formen el rellotge 
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del cloquer i la lluna, la lluna com una enorme taronja, la lluna-
mare-de-la-nit que trenca el son de l’infantó, etc.

Pel tipus d’associació lliure que li permet aquesta segona part (vegeu 
l’exemple dels dos últims poemes: (“Oposicions” i “Clam antic”), 
Tretze llunes forma un text d’imatgeria molt més lliure i fèrtil que 
a Temps del cos, però val a dir que la sensualitat general de la pri- 
mera part, i la unitat que li proporcionava l’horitzó comú de la 
platja, ara ha esdevingut una formulació més laxa i enjogassada, 
més preocupada per la funció connotativa que les paraules o les 
expressions tenen per a l’autora.

A Balda de la vida (Pagès Editors, Lleida 1991) el salt literari de Rosa 
Fabregat és espectacular; potser no es tracta tant dels recursos esti-
lístics, ja molt madurs en els llibres anteriors —tot i que l’ús regular 
d’estrofes de sis o de deu síl·labes és relativament nou— sinó més 
aviat de la unitat temàtica del recull i del desig de trobar un pretext 
científic com a nus del desenvolupament d’aquesta unitat. Cal, tot 
i així, no oblidar dues coses: en primer lloc que els deu anys que 
separen la publicació de Temps del cos (1980) de Balda de la vida 
(1991) no són pas anys d’esterilitat literària sinó de solidificació 
d’una obra narrativa molt important i de publicació de diversos 
poemes esparsos a revistes com Cartipàs, L’Om, Urc, etc. i, d’una 
altra banda, que la formació científica de Rosa Fabregat fa natural 
que dediqui la seva atenció a temes científics força aliens a la for-
mació exclusivament literària de molts lletrats.

Balda de la vida, amb pròleg de Ramon Folch, desenvolupa dues 
sèries de vint-i-tres poemes cadascuna que es presenten acarades, 
com emmirallades l’una en l’altra. Aquesta disposició correspon, 
de fet, al pretext mateix del llibre: l’estructura doblement helicoïdal 
de la molècula del DNA, descoberta el 1953 per Watson i Crick. El 
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llibre, tanmateix, no és un llibre sobre la ciència o l’anecdotari del 
descobriment, sinó un llibre que empra el sentit últim de la ciència 
biològica —descobrir els orígens i el sentit de la vida— per a parlar-
nos de l’home. Balda de la vida expressa, doncs, en el mateix títol 
aquest propòsit d’obrir-nos la porta al sentit de la vida com a procés 
natural i com a memòria dels homes (“L’òvul tria i escull / la fràgil 
serp minúscula. / La que farà saltar / la balda de la vida”). Cal desta-
car, en aquest sentit, que el llibre mateix creix i es forma com un tot 
orgànic: s’inicia amb les al·lusions a la formació de la matèria viva 
i, a poc a poc, madura amb la consciència de l’home fins a fer-se 
cadena de l’engendrament i naixença i cadena de la pervivència de 
l’espècie a través d’aquesta altra baula que és la família de cadascú. 
És allò que, en parlar de la mare, ens diu la poeta: “Sóc: l’argolla filla” 
(XII). I aquí argolla vol dir baula inevitable de la cadena temporal tot 
i que també submissió biològica al codi de la transmissió genètica.

Jo diria que alguns dels moments més intensos d’aquest recull són 
aquells en què l’objectivitat biològica (tots som productes atzarosos 
d’una sèrie de combinacions moleculars) dóna pas a un panteisme 
humanista, enriquidor i relativitzador ensems.

Ens ha pastat el mateix fang, insecte: 
Matèria viva. L’ull del microscopi
a tu et pot fer gegant i a mi formiga.
Per què som tan superbs si en un mateix
mirall s’entela el nostre tebi baf?
Som l’insecte i el mamífer. Res més,
formiga. L’absència d’alè serà
temut anunci del comiat de viure...

Aquesta actitud duu Rosa Fabregat a lligar tots els mons sota un 
sol món de sentit, una mica amb allò que podria ésser considerat 
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l’ambició cosmogònica de certs sabers esotèrics: l’ocell mort esdevé, 
per exemple, possible presagi de la mort del pare. Em sembla que 
el sentit més pregon és, emperò, tot un altre: que cadascú, i cada 
animal, i cada molècula, i cada cosa, serva el record i l’experiència 
de la vida en ple. De tota la vida. De tot allò que la vida —que la 
història de la vida— ha estat.

L’avinentesa en què aquesta situació millor es posa de manifest 
és, naturalment, l’esdevenir familiar: el pare evocat en el record 
de la filla, els avis evocats en el record que la filla té dels records 
del pare, etc. Però també la doble hèlix que la ciència ens revela 
com a estructura biològica vital es converteix, de mà del vers, en 
l’abraçada sinuosa dels amants que entrellacen els seus cossos, o 
en la llavor fructificadora de l’òvul fecundat —“posseïda/posseït”—; 
i poc més endavant, la mateixa figura geomètrica, evoca la temp-
tació suprema: la serp al paradís. La serp que espera a l’arbre de 
la ciència és aquesta mateixa fórmula d’estructura rèptil que ens 
revela l’estructura de la vida, “l’Arbre de la Vida (que) ens mostra 
púdic el teixit de geometries”. “L’Etern juga amb l’espiral / Ell n’és 
l’eix de simetria” o, més precís encara:

L’Etern, fendint el Temps i Espai, 
jugà un dia amb l’espiral
i l’anomenà serpent.

Els dos últims reculls aquí aplegats eren fins ara inèdits; es tracta de 
Ancorada en la boira, escrit entre 1990 i 1991 i de Cant dels orígens, 
del 1993. Rosa Fabregat hi ha guanyat profunditat en la dicció i una 
ambició que no sé si podríem anomenar filosòfica o cosmogònica. 
Seguint el camí fressat a Balda de la vida sembla que sigui el sentit 
global de l’existència, una existència que inclou tot allò que forma 
part de l’univers, allò que la preocupa i que la tempta a escriure. 
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L’estructura formal també s’hi acorda i esdevé més discursiva i 
magnànima, més retòrica, amb l’alè còsmic d’un Milton o un Blake.

“El minúscul diamant / de l’anella primera” és, un cop més, però 
ara des de l’epopeia de la història de la humanitat, aquella argolla 
del codi genètic que permetia la perpetuació de l’espècie. I, aquí, 
l’argument del primer motor —tot ha de tenir un principi exterior 
que ens acabarà menant al primer faedor, al Creador de tot— sembla 
d’una importància indiscutible. Rosa Fabregat no ho estructura, però, 
com una demostració teològica, sinó com una èpica constituïda per 
“cants”, per episodis que pertanyen al domini mític de tot un poble 
(la humanitat): la temperatura còsmica, l’aigua, la terra, l’herba, els 
amfibis, els rèptils, els simis...

No conec gens l’evolució de les teories antropològiques i per tant 
no puc garantir el cientifisme de les explicacions de Rosa Fabregat; 
comprenc malgrat tot que no es tracta d’exposar hipòtesis científi-
ques sinó d’un intent per reconstruir, a través de l’hexasíl·lab, aquells 
moments que un observador privilegiat hauria pogut albirar al llarg 
del gran camí recorregut per la humanitat. Potser sí que la metàfora 
i la fantasia del cargol de mar que ens duem a l’orella ens “retorna 
a antics mars” o que la nostra estructura molecular ens determina el 
gest, i el gust, l’amor i el desamor. Els poemes semblen expressar-ho 
en referir-se al “fitxer mític / que dissenya i cisella”.

Arcàngels i Ícars són prova del somni comú d’aquesta imatge ge-
nerosa que impregna l’espècie: som fets a imatge i semblança d’un 
codi que no podem trair i que no ens pot trair. Com a les mítiques 
escenes inicial i final de la pel·lícula de Kubrick, tot ha estat dit 
i previst, i potser aquests textos en són la prova: la demostració 
poètica que l’home és capaç de copsar allò que, tot i formar part 
d’ell, el transcendeix.
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I una de les maneres més belles de transcendir és, tot comptat i de-
batut, la de la creació poètica. Des de la simplicitat dels seus reculls 
inicials fins als càntics còsmics del darrer llibre, Rosa Fabregat ha 
sabut amarar-se’n i ens n’ha donat la rica lliçó que ara els lectors 
tenim a les mans.

FRancesc PaRceRisas

febrer/març de 1994
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Nota preliminar

Aquest llibre és el resultat de l’interès i l’afecte amical de dues per-
sones: Manuel Aragonès, president de la Fundació Roger de Belfort, 
i acadèmic de la Reial Acadèmia de Sant Jordi, i del dinàmic editor 
Lluís Pagès, director de Pagès Editors. Tots dos, de comú acord, van 
decidir fer una coedició dels meus poemes.

I ja em tenen revisant vells papers, esgrogueïts quaderns de joventut, 
poemes esparsos... Vaig decidir que deixaria de banda la poesia escrita 
abans dels vint anys. En el moment que em vaig trobar cara a cara amb 
els poemaris es desvetllà el dubte: Retoc? Reescriptura? Vaig posar-me 
aquest exemple pràctic: els patrons i els colors d’un vestit dels anys 
joves no els podia pas adaptar als de maduresa. Quedaria postís.

Només he fet petits retocs puntuals; he posat títol en algun poema 
que no en tenia, o bé he canviat esporàdicament algun vers, o l’he 
suprimit, sense tergiversar mai el sentit del poema. He procurat no 
tocar-los gairebé gens per no trair la seva genuïnitat. En el poemari 
Estelles hi he afegit cinc poemes que es van suprimir en les dues 
primeres edicions (La Sal, edicions de les Dones), però no en la 
tercera (Ajuntament de Martorell - Llibre col·lectiu dels Premis 
Ciutat de Martorell). El recull que abans es titulava Tretze llunes de 
maduixa, ara es diu Tretze llunes. 

El poemari Càbala (1980) és inèdit a excepció de tres poemes que 
es van publicar en el llibre col·lectiu Poesia I (Tarragona, 1981). 
També són inèdits Ancorada en la boira (1991-1992), que dóna 
títol a aquest llibre, i que dedico a la memòria dels meus pares, i 
Cant dels orígens (1993), que dedico a Josep M. Prim i Serentill i a 
Jordi Prim i Fabregat.
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Aquests poemes que ara el lector/a té a les mans són la conseqüència 
de la calidesa d’un seguit de persones que, al llarg dels anys, han 
apostat per mi i que m’han ajudat generosament. Avui els vull donar 
les gràcies. Fou Mariàngela Vidal qui, en llegir alguns poemes, que 
encapçalaven els capítols del manuscrit de la meva primera novel·la, 
Laberints de seda, m’animà a aplegar-los en un recull i presentar-los 
a algun premi. El vot unànime dels membres del jurat del Premi Vila 
de Martorell (1978) (Joaquim Buxó, Josep Carol, Josep Cruset, José 
Jurado i Joan Perucho) en atorgar-me aquest premi em donà impuls 
i alenada per a cercar una editorial. La Sal, Edicions de les Dones 
(Barcelona) i Jesús Huguet (València), es van fer càrrec de l’edició 
del primers poemaris amb il·lustracions de Joan Descals. Després, 
molts amics del Baix Penedès (el Grup Set d’Art, encapçalat per Joan 
Descals, escenificà els meus poemes) em van donar embranzida per 
a fer lectures poètiques. Llorenç, el Vendrell, Banyeres, pobles i viles 
de l’Alt i Baix Penedès, i, a Barcelona, el recital al Bar la Sal, el dels 4 
Gats, el de l’Ateneu Barcelonès, van ser els puntals que em van donar 
seguretat en mi mateixa. Miquel Miquel recità amb mi més d’un 
cop, i Carlota Baldrís ens acompanyava al piano. Després vaig anar 
sola, de poble en poble, de vila en vila, de ciutat en ciutat (Cervera, 
Guissona, Lleida, València) —per places, instituts, col·legis, aules 
universitàries, centres culturals i llars d’ancians— fins a fer més de 
cent setanta lectures poètiques. Retornar la poesia al seu origen oral 
va ser tot un repte i una experiència vital de comunicació. Sense totes 
aquestes persones i entorns que van fer pinya per a mi (sense obli- 
dar l’escriptor Josep M. Prim, el meu marit), i em van donar l’escalf 
necessari, tot aquest recorregut no hauria estat pas possible.

A Francesc Parcerisas li vaig demanar, fa anys, si volia intervenir 
en el projecte que jo tenia, d’organitzar i coordinar un recital de 
poesia, de poetes europeus i americans, en els instituts de parla 
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estrangera de Barcelona. De seguida em va fer costat, i el projecte 
es realitzà amb l’ajut dels instituts alemany, americà, britànic i italià, 
amb la col·laboració de Narcís Comadira, Feliu Formosa, Francesc 
Parcerisas, Marta Pessarrodona i José M. Valverde, entre d’altres. 
Es van llegir poemes de poetes estrangers i catalans en cadascun 
d’aquells quatre instituts, al maig de 1981.

Actualment, quan el projecte de la publicació d’aquesta obra anava 
a fer-se realitat vaig demanar a Francesc Parcerisas si volia ocupar-se 
del pròleg. Amb la bonhomia i generositat que el caracteritzen ha 
fet un estudi aprofundit de la meva obra poètica que demostra la 
seva qualitat intel·lectual i l’estimació que sent pels meus poemes. 
Tant és així que no trobo paraules per agrair la seva brillant intro-
ducció. També agraeixo els pròlegs que, en el seu dia, van escriure 
Guillem Viladot (Cabdell de les bruixes), Montserrat Roig i l’epíleg 
de Marià Manent (Temps del cos), transcrits en aquesta edició, amb 
l’autorització amable de Guillem Viladot, i dels familiars de Marià 
Manent i Montserrat Roig; els dibuixos tan escaients de Laura Pinet 
en aquesta obra; el retrat que, tan gentilment, m’ha fet el meu nebot 
Toni Prim; a tot l’equip de Pagès Editors per la laboriositat i la cura, 
amb Francesc Soldevila al davant, en l’edició d’aquest volum.

I, finalment, vull fer constar la generositat, l’interès i la confiança 
posada en aquesta obra per les dues persones responsables de la 
seva coedició: Manuel Aragonès, amb el patrocini de la fundació 
que presideix, i Lluís Pagès amb la seva extraordinària professiona-
litat com a director de Pagès Editors, l’editorial lleidatana que es fa 
llegir per tots els Països Catalans.

Rosa FabRegat

març de 1994


