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JOANA
RASPALL

“De tant
en tant,

en
l’àmbit

de la
psics

infantil a Sant Feliu de Llobregat,
una idea revolucionària en aquella
època.

Poeta canònica
Una lírica a l’altura dels grans
noms del patrimoni català
Joana Raspall va començar a publi-
car poesia per a adults als anys 90,
una dècada en què també va donar
sortida a poesia infantil i juvenil
amb regularitat. “Encara és una au-
tora per descobrir”, assegura Are-
nas. “És una poesia vital i alhora in-
trospectiva, feta des d’una solitud
on pesen els records i l’anhel de su-
pervivència”, va escriure Feliu For-
mosa sobre els dos primers reculls
de l’autora, Ales i camins i Llum i gi-
ra-sols, publicats per l’editorial Co-
lumna el 1991 i el 1994. Formosa po-
sa en relació la poesia de Raspall
amb la d’altres poetes com Joan Vi-
nyoli i Rosa Leveroni, i fa notar el
mestratge que hi va exercir Carles
Riba.

Salvadora de paraules
L’autora va col·laborar en la
redacció de tres diccionaris
Després de la Guerra Civil, Joana
Raspall, que va ser depurada, va
començar a treballar com a ad-
ministrativa a la consulta del
doctor Antoni Cauhé, amb qui
es va casar i va tenir tres filles
i un fill. Tot i que el català es va
prohibir durant la dictadura,
Raspall no va abandonar la seva
voluntat de servei i es va concentrar
en la tasca lexicogràfica: va comen-

çar a escriure fitxes de sinònims que
guardava dins de capses de sabates.

A més del Diccionari pràctic de si-
nònims, que va publicar junta-

ment amb Jaume Riera el
1972, Raspall va publicar el
Diccionari de locucions i fra-
ses fetes (1984), amb Joan
Martí i Castell (premi Ma-
rià Aguiló), amb qui va tor-
nar a col·laborar en la redac-

ció del Diccionari d’homò-
nims i parònims (1988). A més

dels diccionaris, el seu activis-
me per la llengua es va prolongar

Eduardo Mendoza rep el Premi
del Llibre Europeu 2013
Eduardo Mendoza va rebre ahir el Premi
del Llibre Europeu, que lliura l’Eurocam-
bra, per Riña de gatos. Madrid 1936 (pre-
mi Planeta, 2010). L’autor va recollir el
guardó en una cerimònia en què va parti-
cipar el president del Parlament Europeu,
Martin Schulz. “Umberto Eco deia que la

llengua oficial d’Europa és la traducció. He
rebut aquest premi gràcies al fet que la me-
va novel·la ha estat traduïda a altres llen-
gües”, va recordar Mendoza. El jurat, pre-
sidit per Bernard-Henri Lévy, tenia com
a candidats els escriptors Vassilis Alexakis,
Petros Màrkaris i Luciana Castellina.CULTURA

L’escriptora Joana Raspall va mo-
rir ahir, als 100 anys, a Sant Feliu
de Llobregat. Deixa un ampli i ric
llegat i un exemple de compromís
que s’ha vist reconegut amb els ac-
tes de celebració del seu centenari.

per a adults i la lingüística. Raspall
va néixer al barri de la Barceloneta
l’1 de juliol del 1913, però des dels
tres anys vivia a Sant Feliu de Llo-
bregat, on el consistori va decretar
ahir un dia de dol. Es van suspendre
les activitats previstes durant la tar-
da, i la bandera de l’Ajuntament
onejarà a mig pal fins a les cinc de
la tarda d’avui, quan finalitzi el fu-
neral de l’autora a la catedral de
Sant Feliu de Llobregat.

Raspall, que va estar en actiu fins
fa molt poc temps, encara va poder
seleccionar els 191 poemes inèdits
inclosos dins Batec de paraules, la
seva poesia completa, que l’editori-
al El Cep i la Nansa va publicar a
l’octubre. Aquestes són les diverses
branques del seu llegat.

Salvadora de llibres
La primera bibliotecària que va
reclamar un espai per als nens
Formada a l’Escola de Bibliotecàri-
es, on va ser alumna de Carles Riba
i Ferran Soldevila, Joana Raspall va
contribuir a salvar fons catalans de
la destrucció, com els de la biblio-
teca de Vilafranca del Penedès:
aprofitant els camions de les tropes
republicanes que es retiraven, va
salvar els volums en català i els va
donar a la Biblioteca de Catalunya.
Raspall era conscient del paper de
les biblioteques des de molt jove.
L’inici de la seva activitat literària es
remunta a les publicacions locals
dels anys 20 i 30. En un article que
va publicar a la revista Claror ja va
reclamar la creació d’una biblioteca

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. La poeta, narradora i
dramaturga Joana Raspall va morir
ahir a la matinada al seu domicili de
Sant Feliu de Llobregat, quatre dies
després que es tanqués l’any de ce-
lebració del centenari del seu naixe-
ment. “Era una persona que ho fe-
ia tot amb la senzillesa i la generosi-
tat d’abocar-ho tot cap als altres
sense esperar res a canvi”, deia ahir
Carme Arenas, comissionada de
l’Any Joana Raspall. “La sorprenia
aquest retorn mínim que ha tingut
durant el centenari”, va subratllar
Arenas, que considera que el seu lle-
gat humà es resumeix en “els valors
del talent, la generositat i la humi-
litat, i en l’esperit de servei al país”.
Entre els reconeixements públics
que va rebre Joana Raspall hi ha la
Creu de Sant Jordi el 2006 i la Me-
dalla al Treball Francesc Macià el
2010. I aquest any va ser guardona-
da amb el premi Crítica Serra d’Or
de literatura infantil pel conjunt de
la seva obra.

Com a escriptora, Raspall va ser
un pionera en la reivindicació i el
conreu a Catalunya de la literatura
infantil i juvenil i deixa una obra que
també s’estén als camps de la no-
vel·la, la narrativa breu, la poesia

Mor Joana Raspall,
100 anys al servei

de les lletres i el país
Els actes de celebració del seu centenari han reivindicat la
importància de la seva figura i el seu extens llegat literari

Artur Mas
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Va contribuir clarament
a garantir la pervivència
i el progrés d’una llengua,
una identitat i un país”

Ferran Mascarell
CONSELLER DE CULTURA

“Al llarg dels seus cent anys va
expressar com ningú aquesta
voluntat que el català seguís
sent una llengua per a tothom”

“Una figura d’un valor incalculable”

Carme Fenoll
CAP DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES

“Sempre va estar predisposada a totes les
col·laboracions que li proposàvem. Això també
formava part del cos d’elit que representaven
les bibliotecàries de la seva generació”

Carme Arenas
COMISSIONADA DE L’ANY JOANA RASPALL

“Joana Raspall és una persona
que deixa un llegat immens,
fet de talent i d’esperit de
servei i generositat”

JOANA
RASPALL

“Deixem que cremi /
la idea abans que, seca, /

no s’esmicoli. /
Visc forastera /

en una terra xopa /
de desmemòria”
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Manel Ollé,
premi Ferrater

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Fins a 39 poemaris
optaven al 12è Premi de Poesia
Sant Cugat a la memòria de Ga-
briel Ferrater. Manel Ollé (Bar-
celona, 1962) hi va presentar Bu-
carest o Bratislava, el seu tercer
llibre poètic després de De bande-
ra Liberiana, premi Guerau de
Liost 1993, i Mirall trencat, pre-
mi Ciutat de Palma 2001, i es va
endur ahir el premi Ferrater, do-
tat amb 7.250 euros i el compro-
mís d’Edicions 62 de publicar-lo.

Bratislava o Bucarest és un po-
ema de 650 versos dividit en
quinze seccions. “Vol ser una ex-
ploració de la pròpia consciència:
que el lector mediti sobre el pro-
pi pensament (amb unes imatges
que apareixen en el text com en
una cascada) a través de la figura
d’un actor que llegeix i viu en veu
alta el poema en un escenari en
un teatre buit i abandonat”, expli-
ca Ollé, professor titular en histò-
ria i cultura de la Xina moderna i
contemporània del departament
d’Humanitats de la UPF.

La inspiració de la bellesa
Un dels referents de Bratislava o
Bucarest, “que té un cert compo-
nent teòric i reflexiu”, és Autore-
trat en un mirall convex (1975), el
llarg poema amb què el nord-
americà John Ashbery va gua-
nyat el Pulitzer.

Tot i la seva especialització en
la cultura xinesa, Ollé no en per-
cep una influència en l’estil poè-
tic de Bratislava o Bucarest. Tan-
mateix, sí que hi reconeix la pre-
sència de “la idea de la centralitat
de la contemplació budista, però
sense aire esotèric”. “És un poe-
ma molt sensorial on hi ha un
vent que va portant imatges
atractives per elles mateixes”, ex-
plica. Les paraules del poeta es
podran corroborar pels volts de
Sant Jordi, quan Edicions 62 edi-
tarà el llibre.e

Manel Ollé, ahir. PERE TORDERA

El teatre Principal recupera
la sarsuela ‘Luisa Fernanda’
El Principal presenta nova producció pròpia:
Luisa Fernanda, la immortal sarsuela en tres
actes, amb música de Federico Moreno Torro-
ba, que fou estrenada al teatre Calderón de Ma-
drid el 26 de març de 1932. L’estrena al Prin-
cipal serà avui a les 20.30 h i també s’hi podrà
veure divendres, dissabte i diumenge a les 18 h.

Troben sis tombes del
període islàmic a Alaior
Les tasques d’ampliació de la carretera de Tor-
ralbaaltermed’Alaiorhantretalallumsistom-
bes del període islàmic a Menorca, segons ha
confirmat el departament de Cultura del Con-
selldeMenorca.Estractadesiscossossenseai-
xovar que pertanyen, segons un primer estu-
di, a quatre homes adults, una dona i un jove.

en les classes de català que feia
d’amagat a casa seva des del 1955,
una tasca per la qual va comptar
amb l’assessorament d’Òmnium
Cultural. Joana Raspall va ser tam-
bé una de les impulsores del primer
Congrés de la Llengua Catalana.

Novel·lista tardana
Diamants i culs de got, una novel·la
innovadora sobre la guerra
Joana Raspall va posar les mancan-
ces literàries que patia el país al da-
vant de les seves inquietuds crea-
tives més íntimes. Quan ja havia

contribuït a normalitzar els camps
de la poesia i el teatre per a infants
i adolescents, va abocar la seva ex-
periència de la Guerra Civil a la no-
vel·la Diamants i culs de got (Abadia
Editors). Va aparèixer el 2007 i ac-
tualment està exhaurida. La no-
vel·la, presentada amb forma de
memòries, representa “una mirada
innovadora i molt interessant
d’aquells anys”, explica Arenas. Poc
després Abadia va publicar dos re-
culls de contes: El cau de les heures
(2008) i El calaix del mig. El rellot-
ge vell (2010).e

De teatre i poesia a lexicografia
5 obres clau

‘El pou’
La trilogia d’obres teatrals que ar-
renca el 1969 amb El pou i conti-
nua amb Invent i Kònsum està pro-
tagonitzada per tres nois, el Nap, el
Buf i el Xic. Com que durant la dic-
tadura només es tolerava el teatre
en català si anava dirigit als nens,
Joana Raspall es va endinsar en
aquest camp amb una intenció di-
dàctica i per cridar l’atenció sobre
la intel·ligència dels més petits.

Joan Dausà
CANTAUTOR

“Els seus haikus tenen
unes imatges precioses.
Ens acosten a la natura
d’una manera bestial”

Jordi San José
ALCALDE DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

“Joana Raspall ha estat
una figura d’un valor
incalculable per al municipi
i per a la cultura catalana”

MESTRA I EXEMPLE DE VALORS
Joana Raspall al seu domicili
de Sant Feliu de Llobregat el
març d’aquest any. MANOLO GARCÍA

‘Diccionari pràctic
de sinònims’
El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va definir ahir Joana
Raspall com una “salvadora de pa-
raules” per la seva tasca lexicogrà-
fica. El Diccionari pràctic de sinò-
nims, el primer dels tres que va re-
dactar, recull unes 12.000 entra-
des, i pocs anys després de la seva
aparició, el 1972, es va ampliar
amb un miler d’entrades més.

‘Petits poemes
per a nois i noies’
Joana Raspall va començar a pu-
blicar poesia per a nens i adoles-
cents el 1981, quan tenia 68 anys, i
fins al 2004 en va publicar mitja
dotzena de reculls més. La capaci-
tat d’observació dels sentiments
dels nens i el talent per reflectir-
los, l’equilibri en el llenguatge i
una sensibilitat delicada són els pi-
lars d’aquesta poesia.

‘Arpegis. Haikús’
“Fer haikus és com agafar una bó-
ta de vi i anar fent la destil·lació
fins que només queda una copa de
licor. Moltes vegades no fa el ma-
teix efecte a tothom”, explicava
Joana Raspall sobre el llibre Arpe-
gis, publicat el 2004, quan ja tenia
91 anys. Aquestes composicions
beuen tant del seu coneixement
exhaustiu de la llengua com del seu
bagatge vital.

‘Diamants i culs de got’
L’única novel·la de Joana Raspall
reflecteix, segons va explicar la
mateixa autora, l’esperit de tota
una època a partir de fets reals, tot
i que va canviar el nom d’alguns
personatges perquè les persones
que els van inspirar encara vivien.
Raspall va recollir les experiències
de la Guerra Civil del seu germà
gran per escriure unes falses me-
mòries sobre els moments més
convulsos del segle XX.


