Auca d'Antoni Gaudí (1852-1926)
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1. A Riudoms, a prop de Reus,
segons diuen sàvies veus.

25. ...amb un drac en el portal
que el defensa de tot mal.

2. ... va néixer Antoni Gaudí,
arquitecte genuí.

26. També li va fer un palau
--que a un ric comte bé li escau--.

3. Diuen que era de petit
un xiquet escanyolit,

27. És una obra colossal
amb cert aire medieval.

4. ...que damunt d'un muntura
observava la natura.

28. Com l'Episcopal d'Astorga
que és del gòtic una gorga

5. Estudia als Escolapis
i aviat fa córrer el llapis.

29. ...o la Casa dels Botines
o la de les Teresines.

6. A Barcelona mudat
va a acabar el batxillerat,

30. I per canviar de troca
fa una casa tot barroca,

7. ...per poder fer Arquitectura
que és una carrera dura.

31. ...s'anomena can Calvet
i és tota ella un museuet.

8. Tot i ser un alumne amb classe
hi cull més d'una carbassa.

32. Al casal de Bellesguard,
hi barreja història i art.

9. És un jove molt despert,
va a teatre i a concert.

33. Fent cas al bisbe Campins,
va i restaura amb baldaquins

10. I per poder anar tirant
farà de delineant

34. ... l'interior de la Seu
de Mallorca. Bell trofeu!

11. ...al servei d'en Fontserè
que l'aprova com si re.

35. Per als Güell, tot un celler,
al Garraf, també va fer.

12. Per a la Plaça Reial
projecta més d'un fanal.

36. I una cripta a Cervelló,
amb ceràmica i maó.

13. És de Viollet-le-Duc
de qui sap treure més suc.

37. I el Parc Güell, on tot badant
se sol perdre el caminant.

14. Diguem, doncs, que a simple vista
Gaudí era modernista.

38. Tot ell és policromia,
enginy i geometria.

15. Mil vuit-cents vuitanta-tres.
Quina gran obra que ha emprès!

39. ¿I què dir de can Batlló
quan hi toca la claror

16. És un temple fora mida
que bé val tota una vida,

40. ...o de la casa Milà
en un dia neu i clar?

17. ...que amb el anys se'ns ha tornat
el símbol d'una ciutat

41. Que és una obra amb pedigrí
la de l'Antoni Gaudí.

18. ... i encara avui ens fa dir:
"Com gaudim amb en Gaudí!"

42. "Només sóc un servidor
l'arquitecte del Senyor".

19. Mira't bé Casa Vicens
i diràs tot indefens:

43. Arquitecte i cristià,
monolingüe en català.

20. "Quin castell! Renoi com mola
té per tot arreu rajola".

44. I perquè parlava així
molts problemes va tenir.

21. I El Capricho, a Sobrellano,
aquí si que flipes, nano!

45. Quan és vell, sol, va fent via
i és al Temple nit dia.

22. Tant si vols com si no vols
sempre trobes gira-sols.

46. I demana caritat
per l'església que ha aixecat.

23. Al servei d'Eusebi Güell
pencarà fins a ser vell.

47. Fins que el juny del vint-i-sis
va anar-se'n al Paradís.

24. Inspirant-se en Verdaguer
una finca li va fer

48. Un vespre que mig dormia
va atropellar-lo un tramvia.
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