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1. Aquí teniu, què carall!
l'auca de la Raspall.

7. amb amigues i amb amics,
alguns més pobres que rics.

13. I comença a Vilafranca
a saltar de branca en branca.

19.  Coneix tot un cavaller
com és el doctor Cauhé.

25. La Joana persistent
com la formiga va fent.

27.I fins crearà un bon dia
un premi de poesia.

31.  El Pou, l’Invent, Konsum S.A.
són tres obres que ella fa.

37. O també Versos amics.
Quins poemes més bonics!

38.Escriu Com el plomissol
i un cop més ens marca un gol.

43. Totes plenes de tendresa
i escrites amb senzillesa.

2. Una dona tan traçuda
la té més que merescuda.

8.  Als onze anys per practicar
el francès va a Perpinyà.

14. ja que tot penja d’un fil
durant la Guerra Civil.

20. Amb qui la Joana es casa
i fa feina des de casa.

26. Amb la gent de Can Nadal
i al Centre Parroquial.

32. Un bon dia s’ho rumia
i es posa a fer poesia.

44. La Joana,dona sàvia,
té molts néts i ja és besàvia.

3. Després de bregar una estona
neix un dia a Barcelona.

9. Mor son pare l’any següent
i se’n torna aquí corrent.

15. Cap al final de la guerra
quan el seu món va per terra.

21. On ensenya català,
ja que l’escola no ho fa.

33. Poesia per a infants,
que també enamora els grans.

39. El plomissol que reposa
feliç al cor d’una rosa.

45. I aquest any que en farà cent
una munió de gent

4. Però així que surt de l’ou
passa a residir al Masnou.

10. Cursa comptabilitat
i es posa a escriure aviat

16. la Joana, dona culta,
un munt de llibres oculta

          
la natura i el paisatge.

22.Mentre va pujant tres filles
i un fill, escrivint quartilles.

28. És el Premi Martí Dot
que ara presideix com pot.

34.  Escriu  Ales i camins
i magnífics rodolins.

40.Un altre llibre excel•lent
es diu El jardí vivent.

46. li diem: gràcies, Joana,
la teva obra ens encomana

5. I als tres anys, a Sant Feliu,
que és el lloc on ara viu.

11. en les revistes locals
des d’on munta alguns sidrals.

17. per salvar-ne l’extinció,
que ha manat el Dictador.

23. D’aquest temps reaccionari
prové més d’un diccionari.

29.Poc a poc, de mica en mica
a la mainada es dedica.

35. Llum i gira-sols, i més
poemaris juganers.

41. Aquesta dona tan viva
ha escrit també narrativa.

47. "amb ulls plens de fantasia"
amor per la poesia.

6. És aquí on va a l'escola
i on comença a fer tabola

18. A partir del trenta-nou
ha de començar de nou.

24. Fet amb seny i paciència,
malgrat tanta indiferència.

30.I disposada a combatre
escriu obres de teatre.

36. Com Bon dia, poesia,
un llibre ple d’harmonia.

42.I més obres que no dic
per no fer-m’hi un embolic.

48. Gràcies pel que ens donat
i aquesta auca s’ha acabat.
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