
 

GIMCANA CULTURAL 
Itinerari literari 

 

Anota les respostes aquí 

 

Què, us aveniu a seguir la nostra gimcana literària específicament vilafranquina? 
Sabíeu que Vilafranca ha estat bressol d’alguns grans escriptors (i que ho és, 
encara avui dia)? I no sols bressol... també tomba d’un il·lustre representant de 
la literatura del segle XX! No heu passat mai per algun carrer de la nostra vila 
que dugui el nom d’una escriptora reconeguda? Us heu fixat mai que, en un punt 
molt cèntric de la ciutat, hi ha un poema que celebra una plaça ben nostrada? 

Apa, doncs. Calcem-nos les sabatilles d’esport (virtuals) i comencem el nostre 
recorregut (online). Potser no gastareu sola de sabata, però segur que hi 
passareu una bona estona. 

 

1. CARRERS AMB NOM D’ESCRIPTORS 

Començarem per un extrem de la vila i anirem pujant cap a l’altre. Ens 

situem a la zona que queda delimitada entre el pont de Moja i l’edifici 

anomenat Els Til·lers, a l’altra banda de l’avinguda de Tarragona, on, ben 

a prop, hi ha dos altres instituts que no tenen tant de renom com el 

nostre, ehem.  

Per entendre’ns, en aquesta zona s’hi troben, també, algunes escoles 

vilafranquines (com és ara l’Escola Cristòfor Mestre). D’aquesta zona, en 

podríem dir, amb propietat, el barri dels escriptors i poetes, perquè la 

major part de carrers i places duen el nom d’homes i dones de lletres del 

nostre país. La primera prova, doncs, consisteix a donar el nom d’un 

d’aquests carrers.  

 

➔ Podríeu dir quin carrer porta per nom el d’una coneguda escriptora 
catalana que també va ser regidora de l’Ajuntament de Barcelona en 
els primers anys de la democràcia o el que du el nom d’un poeta 
famós que va ser autor d’un llibre que feia referència a la forma que té 
el mapa d’Espanya? 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoTKsGyc1CKBq6R3wiJqGq6lgJo6tDRm5J4ts19DMpoOg14g/viewform?usp=sf_link


 

2. PLACES I ESCRIPTORS 

No excessivament lluny d’aquí, hi ha tres places que també tenen nom 

d’escriptor: dues, d’escriptors de casa nostra, de Vilafranca. La tercera, 

d’un reconegut poeta barceloní, amb connexió amb el poble de l’Aleixar.  

 

➔ Sabries dir el nom d’una d’aquestes places? 

 

 

3. UN HOME DE LLETRES 

Un cop fet això, avançarem cap al centre de la vila (vinga, no us queixeu, 

que caminar virtualment no cansa gens ni mica!). Primer de tot, farem 

una breu parada al peu d’un conegut monument que hi ha al capdamunt 

(o al capdavall, segons com ho mirem) de la Rambla de Sant Francesc.  

 

➔ Sabries dir a qui està dedicat aquest monument?  

 

 

4. VERSOS A LA PLAÇA 

Ara anem de dret cap a la plaça de Sant Joan, on en una de les pilastres 

que hi ha davant el Coro trobareu penjat un poema d’un autor olotí que 

celebra aquesta plaça —la plaça també coneguda, popularment, com de 

la Verdura—: “Placeta de Sant Joan, / pintada amb tons d’aquarel·la”, 

comencen dient aquests vells versos.  

 

➔ Sabries dir el títol del poema i el nom de l’autor? 

 

 

5. LA BIBLIOTECA 

D’aquí no ens caldrà caminar gaire per arribar-nos a la Biblioteca Torras i 

Bages. Ara la biblioteca és tancada al públic, com és lògic. El que no 

tanca mai és el monument —una pedrota que val més que no ens caigui 

al peu— dedicat a un egregi bisbe que hi ha davant mateix d’aquesta 

casa dedicada als llibres.  

 

➔ Sabries dir qui era aquest bisbe (fàcil!) i què és el que hi posa, en 
aquest monument? 

 



 

 

6. QUI DONA NOM AL NOSTRE CENTRE 

La següent parada és la Plaça de Milà i Fontanals, popularment 

coneguda —que no se’ns enfadi l’il·lustre prohom!— com la plaça dels 

porcs. El gran Milà, que ja veieu que a la vila se l’homenatja triplement, 

va dedicar molts anys de la seva vida a estudiar un aspecte literari.  

 

➔ Sabries dir a quins d’aquestes opcions hi va dedicar part del seu 
treball? 

a) a l’obra de Ramon Llull,  

b) a l’estudi dels trobadors,  

c) al component estrictament literari —i, en concret, poètic— de les 

cançons de Rosalía 

 

 

7. TAMBÉ AL CEMENTIRI 

I acabarem una mica com s’acaba la vida: fent una visita al cementiri. Per 

fortuna, la nostra visita serà temporal i, encara més, virtual. Aquí, al 

cementiri de Vilafranca, hi ha enterrat un cèlebre escriptor català que, en 

un moment determinat, es va emprenyar amb els polítics del país, va fer 

les maletes i se’n va anar a Madrid. Passa, però, que, a les seves 

velleses, l’home va tornar. Vivia a Vilanova —que és una ciutat de mar 

molt a prop de Vilafranca del Penedès—, però va decidir que el repòs 

etern el faria a la nostra vila.  

La tomba d’aquest insigne autor noucentista —un senyor panteó, de fet— 
du la inscripció A Matilde.  

 

➔ Sabries dir quin és el nom del conegut autor que hi ha enterrat allà? 

 

 

 




