Auca del senyor Carner (1884-1970)
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1. Un dia nou de febrer
va néixer Josep Carner.

25. Més tard surt de trascantó
un eminent traductor.

2. En ple carrer d'Aribau
va muntar el primer sarau.

26. Quina sort poder trobar
tals genis en català.

3. I ja des de molt petit
llegeix llibres amb delit.

27. És difícil d'aclarir,
però la cosa va anar així:

4. Els clàssics i els actuals,
catalans i universals.

28. Ben discret i un xic flemàtic
se'n va anar de diplomàtic.

5. No triga el precoç poeta
a volar amb "L'Aureneta"

29. Per mig món volta l'absent,
però a Catalunya és present.

6. S'apunta a Lletres i a Dret;
de companys fa un bon esplet.

30. No hi fa res si és Carner
a Beirut o a San José.

7. Tot i ser molt jove encara
els fulls de versos amara.

31. Escrits i escrits va enviant
que una bona pila fan.

8. D'Ors, Guerau, Costa i don Prat
l'any sis tot ho han trasbalsat

32. Amb "El cor quiet" ell ens dóna
poesia més pregona.

9. I amb el nou segle l'artista
és i no és noucentista.

33. La llunyania i els anys
l'han obert a nous afanys.

10. Amb els seus "Fruits saborosos"
dóna versos ben pomposos.

34. Va esclatar una llarga guerra
que devastà aquesta terra.

11. Cap al periodisme el tiba
don Enric Prat de la Riba.

35. Pel Nobel l'han proposat
però l'intent no ha prosperat.

12. Contra Lerroux i els cacics
en vers clava mil pessics.

36. Carner enèrgic, diu : No!
a l'orgullós vencedor.

13. Els seus articles polítics
són modèlics i molt crítics.

37. Des del país mexicà
els fugitius ajudà.

14. I al gran Fabra fa costat
cara a la normalitat.

38. Exiliat escriví
el gran poema "Nabí".

15. Participa als jocs Florals
amb èxits descomunals.

39. Europa l'acull de nou
quan s'acaba l'enrenou.

16. Enriqueix el català
amb nous mots de bell copsar.

40. És reconegut arreu
com un geni de molt preu.

17. Per traça, art i manetes,
el fan Príncep dels poetes.

41. I ell amb rigor d'artesà
la seva obra revisà.

18. Queda lluny l'adolescent
amb La paraula en el vent.

42. El que fou fàcil fluència
ha esdevingut exigència.

19. En les "Auques i ventalls"
no fa pas escarafalls.

43. Hi ha qui no pot tolerar
mèrits grans d'un català.

20. Amb humor agut i fi
pinta el món barceloní.

44. "Mentre mani el general
jo no tornaré al casal."

21. Com qui res, ai ves per on!
fa immortal tot aquell món.

45. Mes sent que la mort s'atansa
i el domina l'enyorança.

22. Les seves bromes sens fi
són per fer perdre el magí.

46. Vol tornar a veure el país
per poder morir feliç

23. Fins que un dia va arribà
que en Carner també es casà.

47. Poc abans d'un mes passat
el poeta era finat.

24. Detalls en dóna, eficient,
ell llibre d'Albert Manent.

48. El cos morí; resta encara
la seva paraula clara.
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