Auca de la Renaixença
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A qui vulgui fer memòria d'un trosset de nostra història
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1. Nostra llengua els literats
oblidaven malfiats

25. ...que no deixen ni un sol riu
on no facin la viu-viu

2. Capmany deia, el molt badoc:
"Nostra llengua no va enlloc!"

26. A les Illes i a València
també neix la Gaia Ciència

3. Però Batllot, Ramis i Amat
no s'ho havien empassat

27. Tot cantant, l'Anselm Clavé
dignifica el món obrer

4. Ni la gent, que sí va ser
ben fidel al seu terrer

28. Vénen anys de rebombori
mes fidel el Consistori

5. Tant, que l'any de mil vuit-cents,
trenta-tres, tal com ho sents,

29. Organitza els Jocs igual
i hi conviden en Mistral

6. Va sorgir ferm i valent
un audaç renaixement

30. Causaran, però, sensació
quan tindrem Restauració

7. Ara sí fem tururut!
al vell Règim Absolut

31. Llavors sí que fan l'esplet:
Mil vuit-cents, setanta-set

8. Ja que mor el rei Ferran
i nous aires van entrant

32. Hi triomfa Verdaguer
amb "L'Atlàntida", i que bé!

9. Malgrat sonin pels camins
els trabucs de mil carlins

33. Guimerà hi guanya de ple
i el fan Mestre en Gai Saber

10. I per comes i fondals
els fusells dels liberals

34. I aviat Narcís Oller
ens dirà:"També hi vull ser!"

11. Els romàntics, als diaris,
van guanyant nous partidaris

35. Fins i tot , ara en Pitarra
no en fa befa amb tanta barra.

12. A "El Vapor", diu l'Aribau,
als turons "adéu-siau"

36. El Teatre marxa sol
i Don Angel fa el que vol

13. En el Brusi no ha faltat
Lo Gaiter del Llobregat

37. Ja per fi nostra cultura
pot comptar amb literatura

14. Que és un home culte i llest
com revela un manifest

38. Que agermana els ben nascuts
que no volen ser orelluts

15. On proposa organitzar
Jocs Florals en català

39. "No ho tenim tot, què carall!"
Ens recorda l'Almirall

16. S'hi apunta en Balaguer,
en Milà, en Pons i l'Amer;

40. Decidit, treballa amb vista
pel Congrés Catalanista

17. En Cortada, i Bofarull,
també volen signar el full

41. On es deixa ben palès:
Dret i llengua...Tot o res!

18. Que proclami que per fi
Ja tenim els Jocs aquí

42. Ja s'escriu el Memorial
però a Madrid no en fan cabal

19. Mil vuit-cents,cinquanta-nou:
El Saló és ple com un ou.

43. El futur bisbe de Vic
també aporta el seu pessic

20. I s'hi parla en català
que de bon escoltar fa

44. Defensant son "catecisme":
Pàtria i Fe: Regionalisme

21. A la Fe, Pàtria i Amor
qui podria fer-se el sord?

45. Tindrà lloc l'Exposició
però seguim amb opressió

22. En Milà, fins s'ha estranyat
de l'esplèndid resultat

46. Caldrà, doncs, anar a Manresa,
que la xera ja és encesa

23. I és que els Jocs són una fita
que a més d'un a escriure invita

47. Que el país se sap madur:
llengua i poble, tot és u!

24. I són tants els escriptors
que se senten trobadors

48. I aquí acaba...Aquí començ
una nova renaixença!
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