Auca de Teresa Clota i Pallàs
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1. La Teresa, a la vila
de Cantonigròs, oidà!,
va venir al món fent barrila,
i disposta a batallar.

13. El Gayarre, un bell col·legi
que porta el nom d'un tenor,
tingué uns anys el privilegi
de comptar amb el seu ardor.

2. El seu pare la mirava
per si un pa portava al braç
mentre li queia la bava,
al costat de la Pallàs.

14. Però com que la Teresa
sent de la llengua el batec
perquè la té ben apresa,
la van fitxar els del SEDEC.

3. La seva mare, Maria,
cantava de sol a sol;
era un doll de simpatia,
un autèntic rossinyol.

15. Aquí, amb l'Arenas treballa
creant nou material
fins i tot per a la canalla
occitana del Cantal.

4. Aviat, doncs, la Teresa
va entendre que les cançons
són una font de riquesa
per a joves i minyons.

16. Durant anys sense fatiga
a l'IPECC i al CAOC,
d'acord amb Enric Garriga,
arreu ha escampat el foc.

5. I que la llengua de casa,
la del poble català,
si cal, a capa i espasa
val la pena defensar.

17. El foc que ens ajuda viure,
com la flama del Fossar,
per una pàtria lliure
que fent pinya hem d'adreçar.

6. D'aquí, que tota la vida
la Clota s'ha distingit
per ser dona d'embranzida
quan accepta un nou envit.

18. Una pàtria amb història
que no pot perdre el seu nord;
per això ens en fa memòria
amb els «Indrets del record».

7. Ja de jove, al Collsacabra,
treballava com ningú
homenatjant Pompeu Fabra
al costat d'en Triadú.

19. I organitza mil viatges,
pels Països Catalans,
per honorar personatges
que són autèntics gegants.

8. I en els anys de dictadura,
tot discreta i radical,
pencava com una fura
amb els del Front Nacional.

20. Des del peu de les calanques
fins al coll de Panissars,
o bé al Pi de les Tres branques,
ha dut gent amb autocars.

9. Un bon dia a Barcelona
li diu Carme Garsaball:
«Ja que ets tota una amazona
i no t'espanta el treball,

21. I ha vetllat que a Vallvidrera
i al fossar de Montjuïc
tot els prohoms de bandera
tinguin el llit ben bonic.

10. treu-te el títol per ser mestra
del català que has après.
Tu que ets eixerida i destra,
te'n sortiràs com si res.»

22. En resum, Teresa Clota
és una dona tenaç,
una ferma patriota
que mai no doblega el braç.

11. Així ho va fer i aquella eina,
utilitzada amb passió,
la va disposar a fer feina
al servei de la nació.

23. Amics, doncs, ja va essent hora,
ara que se'ns ha fet gran
i la tenim a la vora,
que li diguem exultant:

12. Per això féu Magisteri,
per estimular els infants
a tenir un xic de senderi
i a voler ser catalans.

24. Moltes gràcies, Teresa,
per la lliçó que ens has dat
de mesura, de fermesa
i de catalanitat.
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