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Biografia 
 
Joana Raspall i Juanola neix l'1 de juliol de 1913 al barri 
barceloní de la Barceloneta. Al cap de tres anys la família 
es trasllada a viure a Sant Feliu de Llobregat, on ha residit 
sempre. Allí la porten a l'escola municipal, "la pública, 
cosa que estava mal vista perquè no feia ric, però el meu 
pare va voler que tingués una educació lliure". La mare, 
d'origen francès, l'envia als onze anys a Perpinyà, per 
aprendre francès i rebre una bona educació. A França 
només hi està un any, ja que el seu pare mor l'any 
següent i ella ja no torna a marxar de Catalunya. 
 
De nou a Sant Feliu, cursa els estudis de comptabilitat i 
als catorze anys comença la seva activitat literària i  
també de reivindicació catalanista. Les seves primeres 
publicacions apareixen a les revistes locals dels anys vint i 
trenta: El Eco del Llobregat, Camí Claror, etc. Des 
d’aquesta última, encapçala la campanya per demanar 
una biblioteca infantil a Sant Feliu. El seu amor als llibres, 
porta Joana Raspall a  preparar-se per a les proves 
d’accés a l’Escola de Bibliotecàries i més tard, a treballar a 
la biblioteca de Vilafranca del Penedès, fins que s’acaba la 
Guerra Civil. 

Després de la guerra, es posa a treballar d’administrativa i el 1941 es casa amb el doctor Cauhé, amb qui 
té tres filles i un fill. També reprèn la seva tasca literària i afirma amb contundència “ells van decidir que el 
català, no, però jo vaig triar el català, sí”. Així, comença a escriure i a publicar textos en català en els 
espais clandestins o tolerats per la censura: Jocs Florals, concursos literaris i festes populars. També  rep 
a casa seva tothom que vol fer classes de català i comença la creació de les fitxes, que anys després 
donaran vida als diccionaris de sinònims catalans, el de locucions i frases fetes i els d’homònims i 
parònims. 
Participa en el 1r Congrés de Cultura Catalana i des de la ponència El llibre de teatre infantil, promou la 
creació de la col�lecció de teatre infantil en català a l’editorial Edebé. 
En la seva obra literària destaca el camp de la poesia, i en concret de la poesia infantil i juvenil, però 
abasta molt més que això. El primer llibre apareix el 1981, però és sobretot a finals dels anys noranta 
quan comença a publicar de manera regular un seguit de reculls poètics pensats per als més menuts: Bon 
dia, poesia el 1996, Versos amics el 1998, Concert de poesia el 2004... Ella mateixa explica que aquesta 
producció respon a la necessitat d'oferir al públic infantil català l'accés a la poesia, ja que si bé hi havia 
alguns poemes per a nens, l'oferta era malauradament molt poc extensa. També publica tres llibres de 
poesia i el 2007 la seva primera novel�la, Diamants i culs de got. El 2008 es publica un recull de 
narracions, El cau de les heures. 
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L a  c r í t i c a  h a  d i t …  

Frases de l’article de Josep Maria Aloy, publicat al diari digital de cultura NÚVOL, el 9 de gener de 
2013 

...Puc afirmar clarament que Joana Raspall, persona afable, de parlar tranquil i de mirada 
acollidora, ha normalitzat la figura del poeta que, segons ella, no ha de ser mai una rara avis, 
d’escriptura complicada i difícil, sinó una persona normal a qui agraden els mots, el ritme, la 
música… i que escriu sempre amb una engruneta de sensibilitat. 

Els poemes infantils de Joana Raspall tenen uns ingredients que els fan molt atractius i que 
pretenen sempre implicar el lector. En primer lloc, s’hi observa unes ganes enormes d’escriure, una 
gran passió per les paraules… conscient però que mai les paraules seran prou lluminoses per 
descriure un paisatge, una mirada o un sentiment. La seva obra poètica són reculls desiguals però 
que ofereixen una visió personal, candorosa i amb espurnes d’il�lusió sobre moments i fets de la 
vida i del món que ens rodeja. Molts dels poemes tenen un regust de cançó tradicional i destil�len 
alegria i bon humor. Normalment tracten sobre temes i sensacions ben païdes i mesurades i, per 
tant, plenes de saviesa i d’experiència vital. Escrits tots amb delicadesa i amb un vocabulari cuidat i 
precís, no sense una bona dosi d’ironia. 

Una de les característiques principals de tota la poètica de Raspall és, doncs, la plenitud vital que 
desprenen. En ella tot és vida i vitalitat. Qualsevol element, objecte, detall, impressió, sentiment… 
és motiu per a un poema, breu, delicat, senzill, positiu, encoratjador i estimulant. Molts no sols 
tenen una musicalitat molt atractiva sinó que conformen imatges molt descriptives. 

Les activitats de parlar, de narrar, de contar són les preferides per l’autora. Però de parlar bé i clar 
ja que si no: … No dient paraules clares / parlar per parlar, 
 fa ruc! Al llibre Degotall de poemes (La Galera, 1997) hi ha una 
 introducció molt delicada:  

Estimo les lletres 
que formen els mots, 

els llavis que els diuen, 
i el cor que els entén… 

perquè als mots hi ha l’anima 
de tota la gent! 

 La major part dels poemes porten un missatge ben explícit a favor 
 de tots aquells valors que eduquen en la solidaritat, en la igualtat i en la diversitat. Per a ella, els 
seus poemes són un mitjà d’expressió i de comunicació: l’autora aprofita qualsevol moment per 
parlar d’amistat, de pau, de tolerància i fins i tot de les noves tecnologies. 

Tant aviat juga amb les paraules, amb tocs d’humor divertit com expressa els sentiments més 
diversos i variats manifestant sempre els desitjos més intensos a favor d’uns valors 
inqüestionables. La fantasia, la imaginació, els somnis… són protagonistes habituals però alhora es 
tracta d’una poesia que esdevé sempre un cant al sentit comú i on no desaprofita l’ocasió per 
criticar els humans i alguns dels seus molts defectes i actituds. Qualsevol anècdota dóna peu a un 
poema, com el fet que el sol un dia no surti i després que tothom l’hagi buscat, un núvol digui que 
s’ha quedat amb ell, convidat a una festa amb llamps i trons… En una altra ocasió el mateix sol no 
té inconvenient a confessar que s’havia adormit… En molts d’aquests poemes l’humor entremaliat 
dels protagonistes es proposa arrencar un somriure al lector. 

 
 

 

Algunes pàgines web d’entitats que contenen informacions diverses sobre la Joana Raspall: 
centenaridelajoanaraspall.wikispaces.com/ 

joanaraspall.blogspot.com/ 
www.joanaraspall.cat/ 

kitxalla.espurna.cat/node/432 
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L'ase i el tractor 
 
Havia llaurat amb l'ase 
fins que va comprar el tractor 
que feia molta més feina, 
i el camp quedava millor. 
Un dia, a mitja llaurada, 
el motor es va espatllar, 
i va córrer a buscar l'ase 
per poder-lo remolcar. 
L'ase es va clavar de potes 
i no avançava ni un pas. 
L'home prou l'escridassava: 
—Arri!, que no arrencaràs?— 
En rebre xurriacades, 
bramà l'ase: —A mi, no! 
Mira si amb les garrotades 
pots fer caminar el tractor! 
  
(De Com el plomissol. Poemes i faules. 
Barcelona: La Galera, 1998) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rel 
 
La rel de l'arbre no sap 
que jo li estimo les branques 
perquè fan ombra l'estiu 
i l'hivern, al foc, escalfen; 
perquè puc collir-hi flors 
i quan té fruita, menjar-ne. 
 
I no li prenc res de franc! 
Que quan està assedegada 
i els núvols passen de llarg, 
sóc l'amic que li dóna aigua.  
 
(De Versos amics. Barcelona: Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1998) 

 

A l g u n s  p o e m e s  

L'espera 
 
T'espero i sé que vindràs. 
Se'm fa l'hora cançonera, 
que qui espera, desespera! 
Enyoro el jou del teu braç 
on el meu cos troba força, 
que sóc la flor que es colltorça 
si es queda sola en el vas. 
Em cal aquell entramat 
de llaços i serpentines 
que només tu saps amb quines 
arts tan dolces has trenat. 
 
Sento que vindràs aviat. 
Vull desfer-me de neguit, 
i que tu no trobis noses 
quan vulguis collir les roses 
que em floreixen dins del pit. 
 
(De Llum i gira-sols. Barcelona: Columna, 1994) 
 
 

Identitat. Lluita 
 
A banda i banda 
del riu tenim la casa 
mirant les aigües. 
Les veus lliscar a la dreta; 
les veig lliscar a l'esquerra. 
 
 La pirueta 
de l'íntima revolta 
ens allibera. 
* 
Deixem que cremi 
la idea abans que, seca, 
no s'esmicoli. 
*  
Visc forastera 
en una terra xopa 
de desmemòria. 
 
(D'Arpegis. Saldes: Abadia Editors, 2004) 
 

Només 
 
Només amb un somriure 
que em facis, tot passant, 
ja m'omplo d'alegria 
i veig el món més gran. 
No em pesa la cartera; 
si fas el pas lleuger, 
no em quedaré endarrere, 
ja t'aconseguiré. 
 
(De Font de versos. Barcelona: Baula, 2003) 
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Selecció de libres de la Joana Raspall que es trobe n a les biblioteques de la ciutat. 
 
Poesia 
Ales i camins. Barcelona: Columna, 1991. 
Llum i gira-sols. Barcelona: Columna, 1994. 
Arpegis. Haikús. Saldes: Abadia Editors, 2004. 
Jardí vivent [amb pròleg de Carles Duarte i il�lustracions de Lluïsa Cahué]. Vilanova i la Geltrú: El 
Cep i la Nansa, 2010. 
 
Poesia infantil i juvenil 
Petits poemes per a nois i noies. Barcelona: Daimon, 1981. 
Bon dia, poesia. Barcelona: Baula, 1996. 
Degotall de poemes. Barcelona: La Galera, 1997. 
Com el plomissol. Poemes i faules. Barcelona: La Galera, 1998. 
Pinzellades en vers. Barcelona: Baula, 1998. 
Versos amics. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1998. 
Serpentines de versos. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000. 
Escaleta al vent. Barcelona: La Galera, 2002. 
Font de versos. Barcelona: Baula, 2003. 
A compàs dels versos. Barcelona: La Galera, 2003. 
Concert de poesia. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004. 
El meu món de poesia [il�lustracions de Pere Cabaret]. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la 
Nansa, 2011. 
 
Novel�la 
Diamants i culs de got. Saldes: Abadia Editors, 2007. 
 
Narrativa breu 
El cau de les heures. (Apareix l'abril 2008). Saldes: Abadia Editors, 2008. 
 
Narrativa infantil i juvenil 
El mal vent. Barcelona: Cruïlla, 1994. 
Contes del si és no és. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994. 
L'àliga. Vilafranca del Penedès: Vilatana, 1997. 
Contes increïbles. Barcelona: La Galera, 1999. 
La trampa de la urbanització K. Barcelona: Baula, 2000. 
 
Teatre infantil i juvenil 
L'ermita de Sant Miquel. Barcelona: Milà, 1964. 
El pou. Barcelona: Tremoleda, 1969. 
L'invent. Barcelona: Edebé, 1978. 
Kònsum. S.A. Barcelona: Edebé, 1984. 
 
Altres 
Diccionari de sinònims. [amb Jaume Riera Sans]. Barcelona: Edicions 62, 1972. 
Diccionari de locucions i frases fetes [amb Joan Martí]. Barcelona: Edicions 62, 1984. 
Diccionari d'homònims i parònims [amb Joan Martí]. Barcelona: Barcanova, 1988. 
 

 
A M B  E L S  L L I B R E S  P E R  A M I C S  N O  E T  F A L T A R À  C O M P A N Y I A .   

C A D A  P À G I N A  P O T  S E R  U N  E S T E L  Q U E  E T  F A  D E  G U I A .   
J o a n a  R a s p a l l  

 

B i b l i o g r a f i a  

 

 


