
 

Júlia Costa Coderch 

 Júlia Costa Coderch (Barcelona, 1948) és escriptora, llicenciada en 

Humanitats i mestra jubilada. Ha publicat les novel·les juvenils Enmig d’orats i 

savis (Barcanova, 1993) i Retorn a les boires (Barcanova, 1994). En el camp de 

la narrativa per adults ha publicat Ombres (La Magrana, 1994), La 

descomposició de la llum (Omicron, 2007), L’inici del capvespre (Meteora, 

2009) i La cendra dels anys (Acteon, 2010). Ha publicat també els llibres de 

poemes Indrets i camins (joescric.com, 2005), La pols dels carrers (Meteora, 

2006) i Les fràgils paraules (Ushuaia, 2015). Ha rebut els premis Francesc 

Candel, de narrativa, Hilari d’Arenys i Andreu Trias de poesia, entre d’altres, i 

Olga Xirinacs, de narrativa. Ha estat finalista dels premis Joaquim Ruyra, Víctor 

Català i Sant Jordi. En el camp de l’educació ha participat en diferents grups 

de treball de mestres, a L’Hospitalet i Barcelona, i ha impartit cursos a l’Associació Rosa Sensat. Té, així 

mateix, molta afició per la història i col·labora des de fa vint anys amb el grup CERHISEC, de recerca i 

divulgació de la història del barri del Poble-sec, en el qual ha viscut gairebé sempre, i des de fa deu amb 

el grup Tot Història. Ha escrit articles sobre educació i sobre història, per a diferents publicacions i ha fet 

itineraris diversos sobre el Poble-sec històric i literari. Una de les seves aficions és opinar i escriure sobre 

temes diversos temes culturals, en general, i amb aquest objectiu manté des de fa molts anys uns quants 

blogs a la xarxa. El més antic i generalista és La Panxa del Bou. D’altres són Un balcó al Poble-sec, sobre 

aspectes diversos relacionats amb el seu barri, Caracteres Ocultos, en castellà, o Tèrbol Atzur, on recull 

l’aportació poètica de moltes escriptores, catalanes sobretot. Té així mateix un blog dedicat a publicar 

obra inèdita i encara un altre en el qual reivindica l’obra narrativa, assagística i poètica de l’escriptora Olga 

Xirinacs. També col·labora sovint, fent ressenyes sobre llibres, teatre, cinema o art, al blog cultural Llegir 

en cas d’incendi. Considera l’escriptura i la lectura les seves grans aficions, encara que en tingui moltes 

altres, com ara dibuixar, pintar, xerrar, anar al cinema i el teatre, o passejar i badar per Barcelona. Per 

aquest motiu té gairebé sempre narracions al calaix o poemes inèdits. 
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