
 

 
Ni novel·la, ni documental històric; unes 
falses memòries que relaten fidelment 
unes realitats ben vives del segle XX, tan 
convuls, en què ens va tocar viure. 

Jo escric sobre una cosa que m’ha 
impressionat a mi. Jo no sé inventar, no 
he inventat res. A la novel·la “Diamants i 
culs de got” em vaig posar a escriure 
coses reals amb personatges fingits, 
perquè la gent que hi sortia i encara era 
viva no s’hi trobessin retratats; vaig fer un 
llibre que explica tots els alts i baixos de 
la nostra època, com vivíem, què ens 
faltava, com la gent s’ajuntava o se 
separava, vaig buscar com posar tot allò 
que passava sense dir els noms de 
veritat. 

 

 

 

 

    

     

 



 

Joana Raspall i Juanola (Barcelona, 1 de 

juliol de 1913–Sant Feliu de Llobregat, 4 de 

desembre de 2013) fou una escriptora, 

lexicòloga i bibliotecària catalana.  

Tot i que és més coneguda per l'obra poètica 

infantil, escrigué també per a adults i dins la 

seva obra hi ha teatre, contes i novel·les. Fou 

Medalla d'or de la Ciutat de Sant Feliu de 

Llobregat 1993. El 2006 va rebre la Creu de 

Sant Jordi i el 2010 va rebre la Medalla al 

treball President Macià.  

El 2013 Sant Feliu de Llobregat i la 

Generalitat de Catalunya van declarar l'"Any 

de Joana Raspall" i van celebrar el seu 

centenari en vida.  

Joana Raspall va néixer a Barcelona al barri 

de la Barceloneta, malgrat que la família vivia 

al Masnou, son pare era un petit exportador 

agrícola local i sa mare s'encarregava de 

portar la comptabilitat del negoci familiar. Ben 

aviat, amb tres anys, es van instal·lar a Sant 

Feliu de Llobregat, on visqué sempre.  

Va estudiar pocs anys a l'escola municipal de 

Sant Feliu, ja que als onze se'n va anar a 

estudiar a Perpinyà. Només hi va estudiar un 

any i mig fins que la mort de son pare li 

provocà el retorn a Sant Feliu de Llobregat.  

Com a escriptora fou una pionera a 

Catalunya de la poesia per a infants i joves. 

Aquest gènere, el conreà amb la voluntat 

d'apropar nens i joves a la poesia i fer que 

l'estimessin. Defensà la poesia com a vehicle 

eficaç en l'educació dels sentiments, tot 

avançant-se així a les noves tendències de 

l'educació emocional. Afirmava que escrivia 

poesia «pel sol desig d'acostar, fer entendre 

a fons i fer estimar les petites coses que ens 

envolten i trobar un sentit a les coses que 

sempre hem mirat només de lluny». La seva 

poesia infantil es caracteritza per una gran 

capacitat d'observació, un equilibri exquisit i 

transparent, alhora en l'ús del llenguatge i en 

una delicada sensibilitat que encomana al 

lector. Visità moltes escoles i moltes altres la 

visitaren i li feren arribar treballs inspirats en 

la seva obra 

La poesia per a adults és la que sentia com a 

més íntima, més seva. La darrera obra, que 

ella considerà el resum de la seva vida 

poètica, fou Jardí vivent (2010). També ha 

publicà una novel·la: Diamants i culs de got 

(2006), basada en vivències del temps de la 

guerra.  


