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Reportatge

La literatura als carrers
Els noms dels carrers de Lliçà estan classificats en 
diferents grups: diades, vents, relacionats amb la 
geografia  (comarques  catalanes,  províncies,  illes 
Balears, estanys...) També hi ha carrers relacionats 
amb  el  món  de  la  literatura  i  la  cultura  com 
escultors, pintors, poetes, periodistes i escriptors. 
Ens  hem  centrat  en  els  carrers  amb  nom 
d'escriptors i  els hem classificat per segles i  hem 
posat la data de naixement i mort de cadascun.

s.XIII i XIV
Ramon Llull 1232-1315
Ramon Muntaner 1265-1336
s.XIV i XV
Anselm Turmeda 1355-1423
Ausiàs March 1400- 1459
Joanot Martorell 1413-1468
s.XV i XVI
Joan Bosc 1490-1542
s.XIX i XX
Amadeu Vives 1871- 1932
Àngel Guimerà 1845-1924
Anselm Clavé 1824-1874
Àngel Ruiz Pablo 1865-1927
Carles Riba 1893-1959
Folch i Torres 1880-1950
Guerau de Liost 1878-1933
Joan Alcover  1854-1926
Joan Maragall 1860-1911
Joan Salvat-Papasseit 1894-1924
Joan Carner 1884-1970
Josep Maria de Segarra 1894-1961
Josep Sebastià Pons 1886-1962
Narcís Uller 1846-1930
Prat de la Riba 1870-1917
Prudenci Bertrana 1867-1906
Santiago Russinyol 1861-1931 
Victor Català 1869-1966
Ramon Caselles 1975-1999
Bartomeu Rosselló-Porcèl 1913-1938

La nomenclatura dels carrers del  centre de Lliçà 
amb  nom  d'  escriptors  només  en  són  quatre: 
Anselm Clavé,  Folch  i  Torres,  Pompeu  Fabra  i 
Prat de la Riba.

Anselm  Clavé  (Barcelona,1824–1874),  polític, 
compositor  i  escriptor  català.  Fundador  del 
moviment  coral  a  Catalunya  i  impulsor  del 
moviment associatiu.

              Rètol del carrer Anselm Clavé

Folch  i  Torres (Barcelona,  1880-1950),  fou  un 
novel·lista,  narrador i  autor  teatral.Va escriure a 
diverses revistes i va dirigir L'Atlàntida i La Tralla, 
d'orientació  nacionalista.  Ja  fou  detingut  durant 
una manifestació de protesta l'Onze de setembre de 
1901.  Detingut  i  processat  per la  publicació  d'un 
número  commemoratiu  de  la  independència  de 
Cuba.

               Rètol del carrer Folch i Torres

Pompeu  Fabra (Vila  de  Gràcia,1868-1948),  fou 
l'establidor de la normativa moderna de la  llengua 
catalana.

         

              Rètol del carrer Pompeu Fabra

Prat de la Riba (Castellterçol, 1870 –1917), advocat 
i  periodista,  fou  el  primer  president  de  la 
Mancomunitat  de  Catalunya i  un  dels  principals 
artífex  del  ressorgiment  del  sentiment  nacional 
català del s. XIX.

 Rètol del carrer Prat de la Riba
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