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!-Barcelona,
-.Es.devindras, si vols, la capital altiva

;"d'una patria novella de rels velles,
"guasi felic, penosarnent fecunda.
"Mestressa sobirana, .'
sola en ton clos obert com una rosa
dels vents, als vents de mar, de terra!

Barcelona, conternpla't, .
Barcelona, no cantis.
Ausculta aquest COl' teu que s'escarrassa _

[a batre.
No.et deturis. Plora una mica cada dia,
quan.la Terra comenca :
un altre tomb, ullciuca.

A poc a poc, no et distraguessis
amb les fulles que el vent requisa als arbres.
Ni amb el presagi de les ales noves.,

Treballa. Calla.

Malfia't de la historia.
Sornnia-la i refés-fa.·

Vigila el mar, vigila les muritanyes. _
Pensa en elfillque GUUS a les entranyes .•.
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Van brotar com bolets lesempreses fabrils,
i altes cases i flamants palauets,
s'obriren nous carrers a Ciutat Vella:
Jaume I, F erran, Unió, Pincesa... '.
Va ser realitzat l'Eixample de Cerda:
retícula d 'un quadre de cent metres
entre I'eix deis carrers, xarnfr a a les cantonades.
Creixien Sant Gervasi, Les Corts, Gracia,
va néixer el Poble Nou i també Sant Martí,
i foren agregats Sants, Horta i Sarria.
Prou desaparegueren totes les muralles
i fou jo io sarnent enderrocada
l'odiada Ciutadella, que es transforma en un parc,
Les Rondes emmarcaren la capital histór ica
i fou l'Exposició de l'any 88.
Oh joiells de Gaudí, de Puig i Cadafalch,
Dornenech i Montaner i al tres i altres!
I recents immigrants varen tornar a omplir
els barrjs p er iferics; glug:i?:!},0 aR4all-l,sQs. '.~ __
-So'r1iire-n I..s rensions i ben aviat
crema ven les esglesies a la Setmana Tr ágica.
I la ciutat creixia, entre explosions
i atemptats d'anarquistes i sicar is r-
per fi, la Dictadura de Primo de Rivera.
L'exposició del 29 a Mo ntjuic
transforma la muntanya i propicia altres obres.
Fou després la Ir República Espanyola
i Catalunya reconquerí.les seves Lleis
i lnstitucions, mes aixo dura poc.'
Del Front Popular a la Guerra Civil,
Barcelona, fidel a la República,._
ho va pagar ben car: ciutat oberta;
va sofrir els bombardeigs més salvatges,
i la fam i la mort als carrers en tr o n ta ts,
la desfeta final i la miseria.
De bell nou, sense Ilibertat i sense Institucioris, .
i el catalá, prohibit. Pero la butgesia
pactava arnb el tir á: posa sa vella ind ústr ia
a funcionar, entre farn i entre por,
i especulava am b tot. I així el caos
regia laciutat, entre' els milers .
de .Qarraques i hortets de [launa d olca i fusta.
Els ciutadans, pero, er en desp erts: com~n~aren
lesvagues de tramvies que atordiren carrers,
parades laborals, pto.tesr'aciohs,· _..
i elssiud icats, també els p ar tits polítics,
entraren ales fabriques i aules.
Dins de I'Ajuntarnent, i seg,.uint or dr es .
diuen que hern dallunyar obrers i estudiants
.d e la.ciutar cap a lapcr iferia,
p er ó .ells donen perrriís al desafur' r
de tants alts edificis i Hul-,-l zo nes -ver des
a una Bar celonaco l-Iapsada, i rriálrnesa.;
Qui subscriu.ijoan 'Manuel' Ft6~ta i Lóp ez, . ""'---' •.
á~q·uifé.~Je,_municil?al.~ridícl(! emjíléat, l .
n esta avergorryit.r sois espera. ..
que ben aviat acabi aquest desastre.
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