Auca de Pau Casals (1876-1973)
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Un xel·lista dels més grans, paladí dels drets humans
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1. A la vila del Vendrell,
eixerit i petarrell,

25. Una torre de senyor
es fa fer a Sant Salvador.

2. ....neix en Pau, un noi castís.
Mil vuit-cents, setanta-sis.

26. Ve la guerra mundial
i això sí que li fa mal.

3. És el fill de l'organista,
i està fet tot un artista.

27. Fuig d'Europa i de París;
i a Nova York lloga pis.

4. Amb set anys tot decidit
una masurca ja ha escrit.

28. Un cop acaba la guerra
retorna a la seva terra.

5. El piano, el violí...
quin instrument fa per a mi?

29. Fa concerts fenomenals
amb l'«Orquestra Pau Casals»,

6. Ai, quin dubte tan cruel!
Per què no el violoncel?

30. ...dirigida pels millors
i famosos directors.

7. Un barber veí, amb traça
li'n fa un, d'una carbassa.

31. De l'Associació Obrera
de Concerts, duu la bandera.

8. Instal·lat a Barcelona,
a l'Albéniz impressiona.

32. Així educa el món obrer,
com ho feia Anselm Clavé.

9. Les sis suites del mestre Bach
interpreta com un mag.

33. Fins l'estiu del trenta-sis,
que s'ensorra aquest país.

10. I així arrenca la carrera.
Comte Morphy l'abandera

34. S'exilia uns anys a Prada,
on duu vida retirada.

11. Va a Madrid i amb els seus sons
espavila el rei Alfons,

35. Mentre manin generals
no veuran en Pau Casals.

12. La reina amb satisfacció
el dota amb una pensió

36. L'oratori «El Pessebre»,
fa aquests anys de por i tenebra.

13. ... per fer estudis a Brussel·les,
d'on en fuig i plega veles.

37. Que és una autèntica allau
de frescor, de fe i de pau.

14. Amb sa mare va a París,
fent del comte cas omís,

38. I no és fins l'any cinquanta
que el seu xel·lo altre cop canta

15. ... que la pensió li retira
i aquí s'acaba la gira.

39. ...l'enyorança del temps bells,
que escampa el «Cant dels ocells».

16. Sense feina i sense un ral
tornen al Cap i Casal.

40. Uns esplèndids festivals
organitza Pau Casals

17. Viu de les classes que fa
i a l'estiu se'n va a voltar.

41. ... a la vila del Conflent,
que visita molta gent.

18. Va a Madrid, i a Portugal
per als reis fa un recital.

42. Maridat amb la Martita,
Puerto Rico és on habita.

19. I també a la cort anglesa
l'escolten amb gentilesa.

43. Els ocells dalt de la branca,
fa piular a la Casa Blanca.

20. Mil vuit-cents noranta-nou,
a París se'n va de nou.

44. Quan va a rebre la medalla
de la pau perquè 'batalla',

21. I amb l'Orquestra Lamoureux
ara aixeca el món dempeus.

45. ... davant l'ONU deixa clar
que és i vol ser català.

22. Amb Thibaud i Alfred Cortot
es fiquen la gent al pot.

46. Amb L'«Himne de les Nacions»
rebrà justes ovacions.

23. Abans que Rússia no exploti
hi actua amb en Ziloti

47. Fins que l'any setanta-tres
com aquell qui no fa res,

24. Hi coneix Rachmaninov,
Cuí i Rimski-Korsakov.

48. ...amb el seu violoncel
se'n va anar de dret al cel.
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