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Auca del 12 d'Octubre
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1. Si Colom hagués sabut
la cosa com aniria,
a desfer el recorregut
no hauria esperat un dia.

9. Les riqueses que hi havia
robaven a cor què vols;
l'extorsió i la tirania
era el fer dels espanyols.

2. Poc pensava l'almirall
que els deliris de Castella
per esprémer la mamella
portarien tant d'estrall.

10. Als natius van imposar
la llengua i la monarquia.
Diguem-ho clar i català:
Feien com fan avui dia.

3. Va ser tanta l'ambició
i tal fou la mesquinesa,
que el Reialme d'Aragó
quedà al marge de l'empresa.

11. No vivim en dictadura
però seguim espoliats,
tenim la pròpia cultura
però ens volen colonitzats.

4. En nom del rei i l'imperi,
els cruels conqueridors
perdien el poc senderi
i escampaven planys i plors.

12. Amb els indis solidaris
sumem la nostra protesta
contra els règims doctrinaris.
No és pas nostra aquesta festa.

5. Ja en temps de Felip II
van fer net de les Antilles;
i a partir de llavors són
tots colons els de les illes.

13. Primer el dia de la Raça,
ara el de la Hispanitat.
¿No trobeu, que això ja és massa
per la nostra dignitat?

6. Arreu sembraven la mort
per haver un Món Nou de trinca
¿No recordeu la dissort
del poble asteca o de l'inca?

14. No som un país amb casta
ni ens sentim predestinats.
Som qui som, i això ja basta
perquè siguem respectats.

7. ¿No recordeu en Pizarro
o el famós Hernán Cortés?
Si un era cafre i vagarro
l'altre ho era encara més.

15. Per festejar el genocidi
ja em direu si raons hi ha;
deixem doncs que avui hom cridi:
«No hi ha res a celebrar!»

8. S'excusaven amb la creu
i amb la voluntat divina,
i a qui aixecava la veu,
en nom seu feien xixina.

16. «Ai, Espanya, castellana
no t'hagués conegut mai!»
Per superba i per tirana
et direm «Adéu, Good bye!»

Joan Vilamala, 2003

