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Luis Campos Navarro

Viudo de Mercedes Almeda Arderiu

Doctor en medicina y cirugía

Ginecólogo

Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 93 años,
el día 4 de diciembre de 2013. (E.P.D.) Sus hijos, Luis, José María
y Nuria, Merche, Belén, Isabel y Tomás; sus nietos, biznietos, prima,
sobrinos y demás familia se lo hacen saber. La ceremonia tendrá
lugar hoy, día 5 de diciembre de 2013, a las 10 horas, en el Tanatori
Les Corts.
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Primer aniversari

Maria SolerMiralles
Després d'un any del teu traspàs, els qui t'estimàvem, família i amics,
ens trobarem per celebrar l'eucaristia en record teu, demà, 6 de de-
sembre, a les 18.30 hores, a la parròquia dels Pares Mercedaris
(Plaça Castella, 6).
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Avui fa un any
Adelina Diaz Abril
Antonia Prieto Guisado
Antonio Carceller Fernández
Aurelia Romero Valero
Candelaria Galindo Esteban
Carles Chalaux Subirà
Carme Pedret Boronat
Carmen Garrido Nieto
Carmen Pérez Martínez
Concepció Ollé i Bayés
Delfina Pérez Araiz
Elia Alonso Diez
Encarnación García Crespín
Francisca Antequera Montes
Francisco Guardia Martinez
Gertrudis Fernández Ferná
Gregorio Iglesias Viñuelas
Gregorio Ortiz Orcos
Isabel Elias Martínez
Joan Castellà Maiquez
Joana Domingo Guixà
Joaquin Berenguer Ferré
Jordi Gutierrez Calleja
José López Martín
José María Méndez Ación

Josefa Lucila Cordero Martínez
Josefa Marin Moya
Josefa Pique i Vidal
Leandro Garzarán Bragulat
Manuel Pérez Moreno
Maria Antonia Cuatrecasas Sabata
Maria Clavero Valero
Maria del Carmen Ybrán Viñallonga
María Teresa López Gómez
Maribel Pérez González
Miguel Soler Aviles
Mª Josefa Baixeras Boada
Mª Montserrat Nogueras Modolell
Pedro Escudero García
Pedro Ruso Santos
Pepita Quintana Ferrero
Pere Pardo Pijuan
Petra García Durán
Purificación Casmartiño Formoso
Ramiro López Juiz
Ramon Huguet Chaler
Ramon Roig Carafí
Sandalia Gutiérrez Sojo
Soledad Codina Pallarès

Llistat publicat per cortesia de Serveis Funeraris de Barcelona.
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Elgranviatged’unapoeta

M arxaré sola; / dei-
xeu-me que ara
sigui / tant amb
vosaltres. / Tin-

dré temps d’enyorar-vos; /
l’eternitat és llarga”.
Que els grans ens abando-

nin és llei de vida. Per sort,
cada vegada ho fan amb més
primaveres als ulls. Ara ha
marxat una bona persona i un
referent ètic del poble català.
La poeta, novel·lista, bibliote-
cària i lexicògrafa Joana Ras-
pall (1913-2013) va morir ahir,
després d’haver pogut cele-
brar el seu centenari envolta-
da de família, amics i lectors
(grans i petits) el dia 1 de juliol.
Raspall ha estat una activista
de la llengua, una ànima sensi-
ble que viu per salvar les parau-
les, des de la seva col·laboració
en revistes locals als anys vint i
trenta, la creació de tres diccio-
naris, fins al foment d’una
col·lecció de teatre infantil en
català a l’editorial Edebé o a
l’impuls d’un premi de poesia,
el Martí Dot, per a poetes me-
nors de vint-i-cinc. Lectora i
lletraferida que, per generosi-
tat i per veritat artística, mai
no es va deixar esqueixar les
il·lusions. “Estimo les lletres /
que formen els mots, / els lla-
vis que els diuen, / i el cor que
els entén... / perquè alsmots hi
ha l’anima / de tota la gent!”.
Als seus escrits hi ha sempre
una idea d’educació.
Joana Raspall ha estat des

de ben petita un exemple de la
voluntat de ser fidel, de la ne-
cessitat de dignificar i d’aug-
mentar la qualitat de la llen-
gua i la cultura catalanes.
Durant la Guerra Civil va estu-
diar a l’Escola de Bibliotecà-
ries i va dedicar la seva voca-
ció a salvar molts llibres ca-
talans de la destrucció sense
escrúpols. Un cop acabat el
conflicte armat es va posar a
fer classes de català a casa
seva. De manera clandestina,
quin remei. Raspall pertany a
la generació de Riba, Leveroni,
Espriu, Rosselló-Pòrcel, Bar-
tra, Vinyoli i Màrius Torres,
impregnats tots ells de rigor
noucentista i afany regenera-
dor. La seva capacitat demobi-
lització social i cultural és pa-
ral·lela al seu impuls creatiu.
La poètica és ben irònica, i és

per a tots els públics: “No di-
ent paraules clares / parlar per
parlar, fa ruc!”. Raspall, com
els altres, comença a publicar
tard: des de Franco no s’edita
res en català. Però s’escriu. I
molt. Per preservar la identitat
des de la llengua.
L’escriptora de Sant Feliu de

Llobregat va ser pionera en la
poesia infantil i juvenil: l’educa-
ció del sentir a partir dels ver-
sos amics, musicats durant dè-
cades i apresos per una maina-
da delerosa de formes, sons,
pintura i cançó. De ganes de
pensar i d’humor entremaliat i
rítmic. En el cultiu de la poesia
per a no tan nens, Raspall és
d’una profunditat humana i
d’una riquesa formal i lèxica
que explora la solitud i la pe-

santor dels records que més
endavant fixarà en els seus hai-
kús. En el camp de la narrativa,
el tarannà realista basat en les
vivències menys agraïdes d’un
llarg període històric ple d’obs-
tacles dóna lloc a Diamants i
culs de got, una novel·la senzi-
lla, natural, narrada des d’un jo
masculí (el germà de la poeta) i
escrita amb més d’una “engru-
neta de sensibilitat”.
Joana Raspall ha estat còs-

mica i còsmic hauria d’haver
estat el seu reconeixement en
vida. Encara hi som a temps:
“Totes les religions ens ho dei-
xen entreveure, però s’aturen
en un determinat punt i no ens
en parlen més. Quan arriba el
moment en què s’acaba el cos
mortal: callen. Es fa un món a
semblança del que deixem, de
bons i dolents, de galls i
vents..., i ens diuen, perquè no
ens desesperem, que no ens
morim, que ens trobarem allà.
Però us penseu que ens hi tro-
barem, nosaltres?No!, es troba-
rà allò que valgui de nosaltres.
Jo tinc aquesta fe. Me l’he feta
sola, a base de llegir”.

ANNA CARRERAS

MARC ARIAS / ARXIU

OBITUARIS

Ha estat un exemple
de la voluntat de ser
fidel, de la necessitat
de dignificar la llengua
i la cultura catalanes

JOANA RASPALL (1913-2013)
Poeta, novel·lista, bibliotecària i lexicògrafa


