Auca dels Amics de l'Art Romànic del Bages
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Uns amics com n'hi ha pocs, que fins estimem els rocs
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1. Si a Manresa l'art romànic
és un art apreciat
és gràcies a un grup dinàmic,
és a dir a una entitat,

13. És aquí on deixem constància
de la molta activitat
que duem a terme amb ànsia
els socis de l'entitat.

2. que va néixer l'any vuitanta
amb ganes de divulgar
un art antic que ens encanta:
el romànic català.

14. Com els cursets i trobades
d'erudits de tot arreu,
exposicions, caminades
i visites de museu.

3. Tot va començar un bon dia
al carrer de Sant Miquel,
al lloc on es reunia
la gent que va trencar el gel.

15. Els concerts, quina passada!,
d'un cicle que està molt bé
i fins i tot l'escapada
a l'estiu a l'estranger.

4. De la mà de l'Institut
dels Estudis Catalans,
vàrem fer el primer esternut
i aviat ens van fer grans.

16. I també hi fem propaganda
de noves publicacions
i hi divulguem, d'altra banda,
les nostres aportacions.

5. La sessió fundacional,
fruit de moltes il·lusions,
tingué lloc al vell local
de la Caixa de Pensions,

17. I, per què no?, les xerrades
de «Les tardes als Carlins»,
amb persones preparades
sobre temes ben distints.

6. on va fer una conferència
mossèn Toni Pladevall,
un expert, una eminència:
arrencada de cavall!

18. L'entitat també restaura
el que va de mal borràs.
¿Com podem deixar-ho caure.
si ho tenim davant del nas?

7. Vam començar a fer sortides,
ni que fes un dia gris,
exitoses, reeixides,
per mil racons plens d'encís,

19. Per això algunes vegades
hem muntat excavacions
que a pesar de les suades
ens han dat satisfaccions.

8. per conèixer el patrimoni
del romànic bizantí
que és magnífic; què dimoni!
Algú ho havia de dir.

20. I si feu mai una ullada
als butlletins de l'arxiu,
direu «Noi, quina feinada!,
hem fet més que la viu-viu.»

9. I al cap de poc, ah Maria!,
els socis corresponents,
si érem pocs el primer dia,
vam passar a ser uns quatre-cents.

21. Fa uns anys muntàvem la fira
i el pessebre de Nadal
que avui molta gent admira
pel seu aire medieval.

10. Per això el vuitanta-quatre
vàrem refer l'entitat
després de veure i debatre
que érem ja majors d’edat.
11. Des de llavors a Manresa
publiquem un butlletí
redactat amb senzillesa
que fa de molt bon llegir.

22. Aquests dies atorgàvem
per cap d'any, ho recordeu?,
dos premis mentre sopàvem: el Capitell i el Carreu.

12. Són vint minuts de lectura
-ei, la cosa bé s'ho valque ens apropen la cultura
de la vida medieval.

24. Però sempre queda l'obra,
cosa que es pot comprovar
cada cop que un llibre s'obre
del romànic català.

23. ¿I no sentiu enyorança
d'aquelles misses del Gall
amb cançons i alguna dansa?
«Tempus fugit». Tot va avall.
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