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Biografia

Joana Raspall i Juanola (Barcelona 1913- Sant Feliu de Llobregat 2013).

Bibliotecària, autora de tres diccionaris: “sinònims”, “frases fetes i locucions” i d’”homònims i parònims”. 
També escriu teatre, novel·la i narracions, però sobretot poesia, veien que no hi ha poemes per als infants i 
joves, dedica part de la seva vida a escriure’n per a ells.

Les seves primeres publicacions apareixen a les revistes locals dels anys vint i trenta: L'Eco del Llobregat, Camí 
Claror, etc. Des d’aquesta última, fa campanya per demanar una biblioteca infantil a Sant Feliu de Llobregat. 
Més tard, treballant d’interina a la biblioteca de Vilafranca del Penedès, salva de la destrucció molts llibres 
d’aquesta biblioteca.

Participa amb la ponència  El llibre de teatre infantil al Congrés de Cultura Catalana i promou, junt amb altres, 
la creació de la col·lecció de teatre infantil en català a l'editorial Edebé, el 1974. A partir d’un projecte, 
aconsegueix que es creï el Premi de Poesia Martí Dot, dirigit a poetes joves. L’any 1990, juntament amb 
integrants de la Comissió del Premi Martí Dot, posa en marxa la “Tertúlia Literària”.

Premis: 1963 Joan Santamaria, de teatre  “L’ermita de Sant Miquel”. 1969 premi Teatre Cavall Fort "El pou". 
1986 IEC Marià Aguiló, “Diccionari de locucions i frases fetes”. 2003 Literatura “Agna Canalies  Mestres” 
Reconeixement cultural.  2013 Crítica Serra d’or de literatura infantil, al conjunt de la seva obra.

Honors: El 1993 l’Ajuntament de Sant Feliu li dóna la Medalla d’or de la ciutat. 1993 rep el premi a la igualtat 
de la dona, símbol de l’Institut Català de la Dona. 2006 Creu de Sant Jordi. L’any 2008, l’Ajuntament de St. 
Feliu de Llobregat acorda assignar el nom de Joana Raspall a un dels vials de nova creació de la ciutat. 2010 
Medalla al Treball "President Macià", de la Generalitat de Catalunya. 2013 Gelida li dedica el nom a una plaça: 
Placeta Joana Raspall.
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P R O G R A M A

Santiga,2 d’abril de 2017
Santa Perpètua de Mogoda

A les 9.30 h. del matí

Missa, ofrena i pregària a la Mare de Déu de l’Heura.

A les 10.15 h. del matí

Plantada d’un arbre

A les 11 h. del matí 

Acte d’homenatge a

Joana Raspall i Juanola, poeta (1913-2013)

Lectura de la glosa de la poeta a càrrec de la presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària i
lectura de poemes a càrrec del Grup de Teatre Tàndem.

A l'acte hi participaran també l'Escola Municipal de Música i Dansa, 
els Gegants de Santa Perpètua i el Grup del Ball de Gitanes.

Com a recordança de l'homenatge es descobrirà una placa a la Paret dels Sentiments,
creada per l'artista local Montse Riera i Oller.

Clourà l'acte un representant de la família i la Sra. Isabel Garcia i Ripoll, 
Alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda.

a la plaça de Santiga hi haurà servei de bar a càrrec del Centre d'Esplai Refugi
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L'ase i el tractor

Havia llaurat amb l'ase
�ns 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 escridassava:
-Arri!, que no arrencaràs?
En rebre xurriacades,
bramà l'ase: -A mi, no!
Mira si amb les garrotades
pots fer caminar el tractor!

Com el plomissol - Poemes i faules  
La Galera, 1998. 

Fulles seques

-Fes-nos ballar una sardana!

-diuen les fulles al vent.

-Ho faré de bona gana;

espero que aneu caient.

Elles cauen engrescades

a dotzenes, a grapats,

i el vent, amb quatre bufades

ja té els rotllos endegats.

Les ajunta, les separa

i les fa giravoltar.

Quanta gresca! Que gatzara!

Quin tip de saltar i ballar!

L'únic que fa mala cara

és l'home que ha d'escombrar.

Degotall de poemes
La Galera, 1997. 

4



Endavant!

Respira fort, que l'aire és teu
i l'aire i tot et poden prendre.
Un cop ja l'hagis respirat
és carn com tu,
és alè teu que no es pot vendre.
Respira fort, que l'aire és teu!

Trepitja ferm, que el lloc és teu!
On hi ha el teu peu no n'hi cap altre.
La terra té per a tothom
camins oberts.
Lluita amb qui vulgui entrebancar-te.
Trepitja ferm, que el lloc és teu!

Parla ben clar, que el mot és teu
i el pensament ningú no el mana.
Si creus la teva veritat
llança-la al vent
i que s'arbori com la �ama.
Parla ben clar, que el mot és teu!

Ales i Camins 
Batec de paraules - El Cep i la nansa, 2013. 

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 �or 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 �oreixen dins del pit.

Llum i gira-sols
Columna, 1994. 
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Si haguessis nascut
            en una altra terra,
podries ser blanc,
            podries ser negre...
Un altre país
            fóra casa teva,
i diries "sí"
            en una altra llengua.
T'hauries criat
            d'una altra manera
més bona, potser,
            potser més dolenta.
Tindries més sort
            o potser més pega...
Tindries amics
            i jocs d'altra mena;
duries vestits
            de sac o de seda,
sabates de pell
            o tosca espardenya,
o aniries nu
            perdut per la selva.
Podries llegir
            contes i poemes, 

o no tenir llibres
            ni saber de lletra.
Podries menjar
            coses llamineres
o només crostons
            eixuts de pa negre
          
Podries... podries...

            Per tot això, pensa 
que importa tenir
            LES MANS BEN OBERTES
i ajudar qui ve
            fugint de la guerra,
fugint del dolor
            i de la pobresa.

Si tu fossis nat
            a la seva terra,
la tristesa d'ell
            podria ser teva.

Com el plomissol
La Galera SAU Editorial,  1998.
 

Podries…
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Necessito

Necessito...
Necessito mirar-me als teus ulls,
únic món on la vida té objecte.
Necessito sentir-te la veu,
únic so d'harmonia perfecta.
Necessito abraçar-me al teu cos,
únic gest que dos sers uni�ca.
Necessito cremar-me d'amor,
únic foc que tot ho puri�ca.

Batec de paraules - El cep i la nansa, 2013.

El Bany

La nina de drap
que més m'estimava
s'ha descolorit
perquè l'he banyada.
Quan la mare em renta,
jo també tinc por
que em descoloreixin
l'aigua i el sabó.
Cada dia ho miro...,
però veig que no.

Degotall de poemes - Galera,1997.

A classe

No es deu pensar que l'he vista
quan de reüll em mirava
mentre jo feia el distret...
Escric i la mà em tremola...
a més de fallar el problema
ni sé les faltes que he fet!

Concert de poesia

Publicacions Abadia de Montserrat, 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.

Font de versos- Baula, 2003. 
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Amics de l'Obra de
Francesc Brunet-LLobet
ARANOW packaging machinery
Autocars Serrat
Cal Rellotger
Can Llobet Restaurant
Comercial Líder, S.A.
Dicu, S.A.
Equus Life, S.L.
El Pont Vell - Estació de Servei
Escola Tabor
Esports Aguilà
Farmàcia Carme Relat
Farmàcia Jaume Guillen
Forn Ribas, S. A.

Gas-Die, S.L.
Gestoria Banús
Gestoria Jansana
Impremta M4
Instal·lacions Surroca, S.L.
La Perpetuenca, S.C.C.L.
Lípidos Santiga, S.A.
Milar Sabaté
Miró Jardineria
Mobles i Fusteria Fradera
Montsenya Restaurant
Pa Artesà del Vallès, S.L.
Restaurant Can Trompeta 
Transgruas Serrat, S.L.
Xarcuteria Subirats

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE:

AJUNTAMENT DE
SANTA PERPÈTUA

DE MOGODA
Cultura
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