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Gran poeta intuïtiu i assagista incisiu
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1. Què és aquest terrabastall
que fan a cal Maragall?

25. Serrallonga, el comte Arnau,
que no troben mai la pau,

2. És el quart fill que rondina,
de la senyora Gorina.

26. ... o l'inquiet mal caçador
que a la caça té addicció.

3. Molt content el pare es veu,
ara que ja té l'hereu.

27. Els cants tenen gust de terra:
La senyera, els Cants de guerra...

4. Vol que sigui un empresari.
Ell, de gran, diu:”Ni pensar-hi!

28. L'Empordà i La sardana
que tot un poble agermana.

5. Com a molt seré advocat.
Sóc poeta extasiat”

29. I com apunta la banya
en l'aguda Oda a Espanya!

6. I és que tot a escriure invita,
com bé diu l'Oda infinita.

30. Són un crit de vitalisme
i regeneracionisme

7. Tradueix l'alemany Goethe
i entra al Brusi amb el cap dret.

31. El nomena president
l'Ateneu, i ell tot content,

8. Aviat li toca ser
secretari d'en Mañé.

32. L'elogi de la paraula
hi llegeix des de la taula.

9. Es fa un lloc entre l'ofici
i esdevé tot un patrici.

33. Bell assaig on ens descriu
l'ars poètica que viu.

10. A Claror, l'amor declara
que sentia per la Clara.

34. Per la Pàtria, Amor i Fe
el fan mestre en Gai Saber

11. Bella esposa de qui té
tretze fills, tot un planter!

35. L'any 1906, Enllà
és el nou llibre que fa.

12. Com pertoca a tot artista
decadent, d'ànima trista,

36. Ara es mostra més serè
i al comte Arnau posa fre.

13. ... participa moix i a mitges
en les festes que fa Sitges.

37. Participa en el Congrés
de la Llengua, com qui més.

14. Llegeix Nietzsche, i a Paternal
fa un canvi fenomenal.

38. Amb Unamuno i Ortega
es cartegen i té brega.

15. Vitalista, ara ens convida
que visquem a fons la vida.

39. A tots dos deixa molt clar
què vol dir ser català.

16. Maragall, amb gran mestratge,
descriu natura i paisatge.

40. L'estiu de 1909
un fet tràgic el commou.

17. Qui no recorda una vaca
que era cega, mansa i flaca?

41. L'Oda nova a Barcelona
tot aquell trasbals raona

18. O aquell ametller florit,
“dies ha que t'he delit!”?

42. A La ciutat del perdó
contra el crim s'alça amb braó.

19. La fageda d'en Jordà,
vora a Olot, damunt del pla?

43. Poc a poc com en Nausica
és més clàssic, mica en mica .

20. O el poema Les muntanyes,
que li surt de les entranyes?

44. En Cant espiritual,
un poema que és cabdal,

21. Per ell collir la ginesta
era com fer una gran festa.

45. l'any abans de la fallida,
un cop més canta la vida...

22. Escriu les <i>Visions i cants</i>
que és un llibre dels més grans.

46. ... que no mor, que recomença
en una major naixença.

23. On descriu el tarannà
que té el geni català.

47. Fins que l'any 1911
ara sí que tot s'enfonsa.

24. Amb herois d'avui i ahir
com don Jaume, fra Garí,

48. Maragall mor, se'ns en va.
La seva obra quedarà.
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