
 
 

JOANA RASPALL I UN TRESOR DE PARAULES  

 

El joc preferit de la petita Joana era buscar tresors. Per jugar-hi es ficava pertot arreu. 

Un estiu, a casa l'avi, quan el sol lluïa clar i radiant, la Joana va amagar-se a l'ombra de 

les golfes. Allà hi va trobar un llibre i va quedar atrapada provant d'entendre què hi 

posava. 

 

“Que no saps llegir?” li va preguntar l'avi. La Joana va fer que no, avergonyida. “No 

passa res, encara ets petita, però si tu vols jo te n'ensenyaré”. Quantes paraules precioses 

com perles d'un collaret no hi va trobar, en aquell llibre! Un tresor de paraules del qual 

la Joana se'n va enamorar.  

 

Joana Raspall i un tresor de paraules 

 

La Joana va voler saber on hi havia més tresors com el que havia trobat i va descobrir la 

casa de les paraules. Un edifici, la biblioteca, en el qual els llibres i les paraules hi 

tenien un lloc d'honor i tothom que volia les podia llegir i tocar. La Joana, quan es va fer 

gran, va estudiar fins aconseguir treballar de bibliotecària. Ara no només llegia paraules, 

també en tenia cura.  

 

Però va venir la guerra, i amb ella les bombes, el foc i la destrucció. Els llibres i les 

paraules estaven en perill!  La Joana no va dubtar a salvar el seu tresor. Amb l'ajuda dels 

seus amics van carregar un camió fins dalt de llibres i van fugir. El camí era perillós i un 

avió enemic va bombardejar-los sense pietat. Les bombes xiulaven i esclataven, però el 

camió, per sort, va ser més ràpid i va poder evitar les bombes, que no el van tocar de 

miracle.  

 

El camió va poder arribar a la capital i el tresor va quedar amagat, esperant que arribés 

un temps en què les paraules poguessin tornar a brillar sense perill.  



 

Les bombes van callar però el silenci es va omplir de tristesa i de por. La Joana pensava 

inquieta en el seu tresor amagat. S'hauria pogut salvar? Algú l'hauria trobat i l'hauria 

destruït? I si fos així? Doncs ella les tornaria a salvar. Les recordaria totes, una per una. 

No se'n deixaria cap, ni la més petita. La Joana va demanar capses de sabates a totes les 

sabateries del seu poble, Sant Feliu de Llobregat. I quan ja no quedaven capses a les 

sabateries les va demanar als veïns i als amics.  

Durant setmanes, mesos i anys va escriure totes les paraules que sabia i les va guardar 

dins les capses. Capses per tot arreu! Capses plenes de paraules. Paraules salvades per la 

Joana. El compàs, l'aigua i el glop. El ritme, el núvol i la pluja. Paraules rescatades de 

l'oblit. El Llibre, l'ocell i l'alegria. El cristall, la garsa i l'enyor. Les paraules de la Joana.  

 

Un dia, quan ja tenia els cabells blancs, un grup de nens i nenes jugaven al carrer i 

recitaven velles poesies sense música. La finestra era oberta i les capses van començar a 

remoure's inquietes fins que es van obrir i totes les paraules van sortir volant finestra 

enllà! “Les meves paraules, el meu tresor torna a estar en perill!”, es va dir mentre 

intentava tancar la finestra. Llavors va sentir com els nens jugaven amb les paraules i 

cantaven cançons i poesies noves, amb nous ritmes i en va quedar meravellada!  

 

I la Joana també va començar a jugar, com quan era petita i buscava tresors de pirates. 

Va jugar amb les paraules, hi va ballar, les va fer anar amunt i avall fins que es van 

transformar en petits poemes que deien bon dia i reien, i queien suaus i fins com el 

plomissol. Pinzellades de versos amics! Un concert de versos! Serpentines de versos 

que el vent fa pujar escales amunt! Una font que degota poesia perquè tots juguem i 

gaudim del seu tresor de paraules.  
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