Auca d'en Lluís Llach (1948)

La paret de les auques - http://www.auques.cat - Jordi Fons, Joan Vilamala

Un cantautor ferm i noble, fidel servidor del poble
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1. Fill d'una mestra rural,
intuïtiva i vital,

25. o Abril 74,
que ens disposa per combatre,

2. i del metge de la vila,
així que neix ja refila

26. Vaixell de Grècia, L'estaca...
Quina nit més gran i maca!

3. a Verges, a l'Empordà,
vora mar i arran del pla.

27. Amb nous temes, nous acords,
com «Campanades a morts»

4. Com que és un noi eixerit
fa piano de petit.

28. o bé «El meu amic el mar»
en Llac és vist com un far,

5. Pels carrers corre i trascola
fins que Figueres va a l'escola.

29. que ens eixampla l'horitzó
d'una pàtria en Transició.

6. Després Verges abandona
i s'instal·la a Barcelona.

30. Vegeu si no, «Somniem»
amb què en Llach fa d'alçaprem

7. A mig gas, hi estudia
d'enginyer i economia.

31. d'un ideal que ens amara,
perquè és temps de cantar Encara.

8. Fins que a la Cova del Drac
es presenta en Lluís Llach,

32. Quan entrem al anys vuitanta
publica «Verges 50»,

9. que dels Jutges passa a ser
el que fa 16, el darrer.

33. que conté País petit,
un autèntic do de pit.

10. I ja tenim en Lluís
cantant la mar de feliç.

34. I mantenint el somriure
i la revolta per viure,

11. Però de seguida entén
el que demana el moment.

35. treu un disc amb Martí Pol.
Després marca un altre gol:

12. I comença a fer cançons
carregades de raons

36. treu «Maremar». L'endevina
amb Un núvol blanc. Que fina!

13. i d'anhels de llibertat
amb què esvera el veïnat,

37. I quin bonic cant d'amor
és aquell Cant de l'enyor,

14. com poden ser El bandoler,
Cop de destral, Cant miner,

38. que interpreta amb la Bonet
i la Rossell, quin tercet!

15. Cal que neixin flors, L'estaca,
que és una autèntica traca.

39. Amb «Astres» segueix fent via
per la seva «Geografia».

16. En Llach com la Gallineta
al poder fa la punyeta.

40. Després ve Un pont de mar blava,
que a alguns fa caure la bava.

17. I així l'any 71
com que no se sent segur

41. I encara un altre: Porrera.
I els que em deixo a la cartera

18. se'ns en va a viure a París
i sols ve quan té permís.

42. per no allargar la llista
de l'obra d'un gran artista

19. Fa sentir la seva veu
amb cançons com Si arribeu,

43. i d'un home excepcional
que fa feina al Senegal.

20. Silenci, Que tinguem sort...
mentre va de port en port.

44. En Llach, com tot un senyor,
sap estar al peu del canó,

21. Quan treu el «Viatge a Itaca»
té la gent a la butxaca.

45. com hi està en aquest moment
en el ple del Parlament,

22. Torna l'any 76
i es disposa a fer país.

46. per servei, per dignitat,
defensant la llibertat.

23. És llavors que amb ell absorts
cantem al Palau d'Esports

47. Per això diem: Lluís,
gràcies pel compromís

24. cançons que ja sap tothom
com són: Cançó sense nom,

48. amb què ens has alliçonat,
i aquesta auca s'ha acabat.
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