
EL MOVIMENT DE LA RENAIXENÇA 
 
El s. XIX es caracteritza pels canvis revolucionaris en el sistema de producció (la 
Revolució Industrial) i en el sistema de relacions polítiques i socials (hegemonia d'una 
nova classe social: la burgesia). També durant aquest segle s'inicia un moviment 
reivindicatiu de la llengua, la cultura, la literatura i la personalitat catalanes que posarà 
les bases del procés de recuperació nacional que s'anirà enfortint al llarg del segle. 
 
1. EL FINAL DE L'ANTIC RÈGIM 
 
El 1789 va tenir lloc la Revolució Francesa, que va ser un fet important que va marcar la 
vida de l'Europa del segle XIX. A partir d'aquests moments, hi haurà diferents intents 
de crear sistemes polítics que recollissin les idees liberals sorgides de la Revolució 
Francesa: divisió de poders, potenciació de les llibertats individuals i dels drets dels 
ciutadans, constitucionalisme... Aquestes reivindicacions van ser assumides i 
defensades per una burgesia cada vegada més forta i activa enfront de la vella 
aristocràcia i de l'estament religiós, que havien deixat de ser els grups hegemònics. 
 
Quan té lloc la Revolució Francesa, a Espanya regna Carles IV, cinquè rei de la dinastia 
borbònica. Entre 1790 i 1795 va tenir lloc l'anomenada "Guerra Gran", contra el govern 
republicà francès. Uns anys després, Carles IV i tota la família reial s'haurà d'exiliar a 
causa de la invasió de les tropes napoleòniques. Napoleó Bonaparte va seure el seu 
germà Josep en el tron d'Espanya, el qual va regnar amb el nom de Josep I. Però el país 
es va aixecar en armes contra els francesos i va tenir lloc la Guerra de la Independència 
o Guerra del Francès (1808-1814). L'any 1812 es va proclamar la primera constitució de 
l'estat espanyol, la "Constitució de Cadis", que va ser el primer intent de fer 
desaparèixer el règim estamental i la monarquia absoluta. Però amb la tornada de 
l'exili de Ferran, fill de Carles IV, aquest projecte de liberalització de la política i de la 
societat espanyola es va estroncar, ja que Ferran VII instaurà un altre cop l'absolutisme 
a Espanya i va tornar a donar poder a les classes aristocràtiques i eclessials. Aquest fet 
va marcar la vida política espanyola del segle XIX, amb les constants lluites entre 
liberals i conservadors. Entre 1814 i 1874, Espanya va viure un període de gran 
inestabilitat, en el qual es van produir tres guerres civils ("Guerres Carlines") i diversos 
pronunciaments militars. 
 
Els liberals representen la voluntat de la burgesia per imposar-se econòmicament i 
políticament sobre els conservadors (la petita noblesa agrària i l'Església, partidàries 
de conservar l'Antic Règim). La burgesia, que s'està convertint en la classe més potent 
econòmicament, demana ara el poder polític, que sempre ha estat en mans de 
l'aristocràcia. A Espanya, l'enfrontament entre liberals i conservadors dóna lloc a les 
Guerres Carlines, tres guerres civils entre els liberals, partidaris d' Isabel II, filla de 
Ferran VII, i els conservadors, partidaris del seu oncle Carles Maria Isidre, germà del 
rei, que pretén arribar a ser rei perquè no accepta la successió reial en una dona. A 
Espanya existia l'anomenada Llei Sàlica, de tradició francesa, que impedia les dones 
accedir al tron. Ferran VII, tot i que va casar-se quatre vegades, només aconseguí 
descendència amb la seva quarta esposa, la seva neboda Maria Cristina de Borbó. 
Però aquesta descendència van ser dues filles. Ferran VII, ja malalt i a punt de morir, 



aboleix la Llei Sàlica i nomena hereva del regne la seva filla gran, Isabel, que regnaria 
amb el nom d' Isabel II. Però el germà del rei, Carles Maria Isidre i els seus partidaris, 
els "carlins", defensors de l'absolutisme, no accepten Isabel com a reina i després de la 
mort de Ferran VII inicien un seguit de guerres civils, les Guerres Carlines, que 
suposaran un llast gravíssim per al país. 
 
 
2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 
 
També a finals del s. XVIII va sorgir a Anglaterra un fenomen que afectava la producció 
dels béns de consum: la Revolució Industrial, amb la qual es passa del sistema de 
producció artesanal al sistema en fàbriques o tallers i que suposarà el naixement d'una 
nova classe social, el proletariat urbà. 
 
Catalunya comença la seva recuperació econòmica i social al llarg del s. XVIII, gràcies a 
l'aixecament de la prohibició de comerciar amb Amèrica. Això possibilitarà que s'inicïi 
també una incipient Revolució Industrial, que no es va consolidar fins el 1840, i encara 
limitada a la producció de béns de consum únicament per al mercat espanyol. Tot i 
que les dues guerres que tenen lloc entre el final del s. XVIII i el començament del XIX 
("Guerra Gran" i "Guerra del Francès") van obstaculitzar greument el 
desenvolupament social i econòmic català que s'havia iniciat al segle XVIII, Catalunya 
podrà dur a terme aquesta tímida revolució industrial, menys completa que la 
britànica, gràcies als capitals agraris acumulats durant l'expansió comercial del segle 
XVIII. Diem que aquesta Revolució Industrial catalana va ser menys completa que la 
que va tenir lloc a Anglaterra perquè no es va crear una indústria metal·lúrgica i perquè 
la banca es va deslligar d'aquest procés d'industrialització: la banca no invertia, no 
tenia confiança en l'activitat industrial i la indústria, mancada de capital, no va poder 
desenvolupar-se al mateix ritme europeu. De tota manera, Catalunya serà la primera 
zona d'Espanya industrialitzada. Això va canviar totalment el panorama social català: 
és a Catalunya on neix per primera vegada a l'estat espanyol una burgesia que cada 
cop pren més importància davant dels sectors conservadors defensors de l'Antic 
Règim.  
 
La mentalitat i els plantejaments culturals de la burgesia catalana van canviar al llarg 
del s. XIX: durant el segle XVIII i el començament del XIX, segueix els costums 
castellanitzants de l'aristocràcia.  Cap a mitjan segle va poder crear un moviment 
cultural propi que reivindicava la cultura, la llengua i la literatura catalanes, enfrontat 
amb el centralisme espanyol. Aquest moviment es va concretar en el moviment de la 
Renaixença, que donarà lloc, a finals de segle, al naixement del catalanisme polític. 
 
3. EL ROMANTICISME 
 
Si la literatura catalana va poder viure un moviment de renaixement i de recuperació 
va ser, entre d'altres factors, a l'aparició del moviment cultural del Romanticisme. 
Aquest moviment neix a finals del segle XVIII com a culminació d'una línia de 
pensament estètic provinent de la Il·lustració alemanya, representada pel filòsof Kant, 
i del moviment enciclopedista francès, a més d'aportacions de filòsofs com Rousseau i 



de l'Sturm Und Drang1, i que es va escampar per tot Europa a començaments del 
segle XIX. El Romanticisme va comportar una renovació profunda de totes les 
manifestacions artístiques i va acabar incidint en la manera de pensar, de fer política i 
de viure. 
 
3.1. Característiques del Romanticisme 
 
1. Individualisme i potenciació del "jo" subjectiu: l'individu està per sobre de la 

massa, de la societat. 
 
2. Predomini dels sentiments i de la imaginació per sobre de la raó. 
 
3. Defensa de l'originalitat de creació, de l'espontaneïtat, de la llibertat, en 

oposició al Neoclassicisme, que defensava el seguiment d'unes pautes rígides 
en el procés de creació. 

 
4. Creació d'una realitat idealitzada a causa de la insatisfacció que aquesta 

mateixa realitat crea en l'escriptor. 
 
5. Revalotizació de l'Edat Mitjana. 
 
6. Interès per la cultura popular (llegendes, rondalles, mites). 
 
7. Potenciació i exaltació dels sentiments nacionals. 
 
8. Fugida cap a escenaris remots i exòtics i cap a èpoques llunyanes (bàsicament, 

medieval). 
 
9. Recerca i valoració de la bellesa. Això es manifesta, literàriament, en l'ús 

abundant de recursos expressius: metàfores, hipèrboles, imatges, etc. 
 
El Romanticisme va suposar uns canvis molt importants en el món cultural. Entre els 
més significatius podem destacar: 
 
a) La nova relació entre l'artista i la societat. La cultura s'independitza dels 

mecenes i l'escriptor i l'artista demanen que es reconegui la seva funció i exigeixen 
la recompensa econòmica pel seu treball. Per tant, volen ser professionals del seu 
art. 

 
b) La llibertat creativa. El Romanticisme, en contraposició al Neoclassicisme, 

defensa el geni creador: l'obra no ha de seguir unes pautes i uns models establerts, 
sinó que ha de ser personal, original, basada en la imaginació i la intuïció de l'autor.  
Aquest ha de ser lliure de triar el tema, els recursos, l'estil, el gènere, etc, aspectes 
que fins aquells moments estaven rígidament controlats. 

 

                                                 
1
 Sturm Und Drang: Moviment literari alemany contrari a les tesis poètiques racionalistes de la 

Il·lustració i defensor de la irracionalitat i el subjectivisme. 



c) La visió malenconiosa de la vida. És un dels aspectes que caracteritza els autors 
romàntics. La vida és per a ells un obstacle que els impedeix de dur a terme els 
seus projectes. I com la vida i la societat en què viuen no els agraden, en les seves 
obres fugen cap a escenaris i èpoques remotes. 

 
d) La valoració de la literatura i les arts populars. El Romanticisme defensa l'art i la 

literatura que crea el poble, perquè consideren que és lliure, original, sense lligams 
ni normes. 

 
e) El Nacionalisme. El Romanticisme manifesta un interès per la història, els mites i 

els costums propis de cada poble. Per això, dos gèneres de la literatura romàntica 
seran la novel·la històrica (que es desenvolupa en una època llunyana a l'autor, 
sobretot en l'època medieval), com és el cas de Ivanhoe, de Walter Scott o Nostra 
Senyora de París, de Victor Hugo, i el costumisme (gènere que descriu els 
costums, els ambients d'una societat que està canviant a causa de les 
transformacions que suposa la industrialització i la modernització social). 

 
 
3.2. Romanticisme literari a Anglaterra 
 
A Anglaterra, els escriptors romàntics, molt influenciats pel Romanticisme alemany, 
es van dedircar a la redescoberta de la història (valoració d'un passat mític i 
esplendorós), de la terra i dels mites. Els principals representants del Romanticisme 
literari a Anglaterra són Lord Byron (George Gordon), Shelley, Keats, Blake, Walter 
Scott... 
 
3.3. Romanticisme a França 
 
Els principals representants del Romanticisme francès són Victor Hugo (amb novel·les 
com Nostra Senyora de París, ambientada a l'Edat Mitjana), Madame d'Staël i 
Chateaubriand. 
 
3.4. Romanticisme a l'estat espanyol 
 
Els principals escriptors romàntics en llengua castellana són el Duque de Rivas, 
Espronceda, Mariano José de Larra, José Zorrilla i Gustavo Adolfo Bécquer. 
 
Pel que fa a la penetració del Romanticisme en terres catalanes, cal destacar dos 
moments: 
 
a) Etapa inicial: que va des de principis de segle fins el 1830, en la qual hi ha una 

barreja estètica i literària entre el Neoclassicisme que desapareix i el 
Romanticisme que s'inicia. 

 
b) Etapa de plenitud: que va de 1830 fins als anys 70 del segle XIX, en la qual el 

Romanticisme es converteix en el moviment artístic hegemònic. 
 



 
 
 
 
4. LA RENAIXENÇA 
 
4.1. Significat del terme "Renaixença" 
 
La Renaixença és un moviment ideològic i cultural que té per objectiu la recuperació 
de la literatura, la llengua i la cultura catalanes, i la reevindicació de la personalitat 
catalana després de tres segles de decadència. Va ser impulsat per una 
intel·lectualitat que tenia la voluntat comuna de recuperar l'entitat pròpia enfront de 
la castellanització que havia sofert la cultura catalana durant els segles XVI, XVII i 
XVIII. El terme "Renaixença" es crea imitant el terme italià "Rinascita", que era un 
moviment de recuperació cultural que es donava en aquells moments a Itàlia. 
 
4.2. Els inicis de la Renaixença 
 
El moviment de la Renaixença té els seus orígens en un grup d'intelectuals del segle 
XVIII que van començar a mostrar interès pels aspectes històrics, culturals i lingüístics 
propis de Catalunya, com l'historiador Antoni de Capmany, el pedagog i gramàtic 
Baldiri Reixach, el poeta i gramàtic Antoni Puigblanc o el gramàtic Pau Ballot, que va 
poder publicar la seva gramàtica del català perquè durant la invasió napoleònica el 
català va ser llengua oficial del Principat. 
 
A això cal sumar-li altres factors, com l'expansió econòmica que va viure Catalunya al 
segle XVIII i principis del XIX i la introducció de les idees romàntiques. Tot plegat va 
anar creant una consciència, entre intel·lectuals, polítiques i entre el poble, que la 
cultura catalana havia de tornar a ser una cultura normalitzada. 
 
Per tant, els objectius de la Renaixença seran: 
 
1. Recuperar la llengua catalana com a llengua literària. 
 
2. Crear una literatura en català, pròpia, desvinculada dels models castellans. 
3. Treure de l'oblit el passat medieval i la tradició cultural catalana. 
 
4. Restaurar els Jocs Florals. 
 
 
4.3. Els Jocs Florals 
 
Els Jocs Florals eren un certamen poètic medieval. L'any 1859 es van restaurar per tal 
de incentivar l'ús del català entre els escriptors. Era una manera de motivar-los a 
usar la llengua pròpia, ja que rebre un premi en els Jocs Florals suposava un 
reconeixement entre el públic (se'ls publicava l'obra), a banda d'un prestigi literari. Els 
tres premis que s'atorgaven eren: la Flor natural, per a obres de tema amorós, 



l'Englantina, per a composicions de tema patriòtic, i la Viola d'Or, per a obres de 
tema religiós. En principi, només es presentaven als Jocs Florals obres poètiques, però 
més tard ja es van acceptar novel·les i obres de teatre. 
 
 
 
4.4. Cronologia de la Renaixença 
 
Es considera que la publicació al diari El Vapor de la poesia Oda a la pàtria, de 
Bonaventura Carles Aribau, l'any 1833, és el fet que marca l'inici del moviment de la 
Renaixença.  
 
Com a data per tancar el període s'ha considerat l'any 1877, en què Jacint Verdaguer 
va rebre el premi extraordinari dels Jocs Florals amb el seu poema L'Atlàntida i Àngel 
Guimerà va rebre el títol de "Mestre del Gai Saber2" 
 
4.5. Les dues postures ideològiques dins del moviment de la Renaixença 
 
Dins d'aquest moviment, conviuen dos sectors enfrontats ideològicament: 
 
a) El progressistes o reivindicatius. Era una postura que tenia connotacions 

polítiques. Els progressistes defensaven que la Renaixença havia de ser un 
moviment reivindicatiu, a través del qual s'havia d'arribar a aconseguir uns drets 
globals per a Catalunya. En aquest grup destaca Víctor Balaguer. 

 
b) Els conservadors o immobilistes. Volien que la Renaixença fos un moviment 

exclusivament literari i que no tingués implicacions polítiques o socials. La figura 
més representativa d'aquest grup és Teodor Llorente. 

 
4.6. Figures destacades de la Renaixença 
 
Joaquim Rubió i Ors. Autor del recull de poesies Lo gayter del Llobregat  (1841), en 
què defensa que Catalunya ha de tenir un literatura pròpia, per tant, feta en català, i 
defensa que aquesta literatura es realitzi a través de la poesia. Aquest va ser un error 
de Rubió i Ors, perquè amb aquesta defensa de la poesia com únic gènere vàlid per 
recuperar la literatura catalana, vivia d'esquena a la realitat literària europea, en què 
triomfava la novel·la burgesa. 
 
Manuel Milà i Fontanals. Va ser un dels restauradors dels Jocs Florals. Va influir 
decisivament en el moviment de la Renaixença, gràcies als seus estudis de literatura 
medieval, ja que això va permetre que es divulgués la literatura popular (romancer). 
 
Marià Aguiló. Va fer un recull de cançons, romanços i tradicions catalanes, com també 
del lèxic emprat i va ser autor del Romancer català. 
 

                                                 
2
 Mestre del Gai Saber:títol que atorgaven els Jocs Florals a un autor quan guanyava els tres premis 

ordinaris. 



 
 
 
 
Text 1 
 

Oda a la pàtria 
 

Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau, 
oh serres desiguals, que allí en la pàtria mia, 
dels núvols e del cel de lluny vos distingia, 
per lo repòs etern, per lo color més blau. 

5  Adéu, tu, vell Montseny, que des de ton alt palau, 
com guarda vigilant cobert de boira e neu, 
guaites per un forat la tomba del Jueu, 
e al mig del mar immens la mallorquina nau. 

 
Jo ton superbe front coneixia llavors, 

10  com conèixer pogués lo front de mos parents, 
coneixia tan bé lo so de tos torrents 
com la veu de ma mare e de mon fill los plors. 
Mes, arrencat després per fats1 perseguidors, 
ja no conec ni sent com en millors vegades; 

15 així 2d'arbre migrat3 a terres apartades, 
son gust perden los fruits i son perfum les flors. 
 
Què val que m'haja tret una enganyosa sort 
a veure de més a prop les torres de Castella, 
si el cant dels trobadors no sent la mia orella, 

20  ni desperta en mon pit un generós record? 
En va a mon dolç país en ales jo em transport, 
e veig del Llobregat la platja serpentina, 
que, fora de cantar en llengua llemosina4, 
no em queda més plaer, no tinc altre conhort. 
 

25 Plau-me encara cantar la llengua d'aquells savis 
que ompliren l'univers de llurs costums e lleis, 
la llengua d'aquells forts que acataren los reis, 
defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. 
Muira5, muira l'ingrat que, al sonar en sos llavis 

30  per estranya regió l'accent natiu, no plora, 
que al pensar en sos llars, no es consum ni s'enyora, 

                                                 
1
 fat: destí 

2
 així: així com 

3
 migrat: transplantat 

4
 llengua llemosina: es refereix al català 

5
 muira: mori 



ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis! 
 
En llemosí sonà lo primer vagit, 
quan del mugró matern la dolça llet bevia; 

35  en llemosí al Senyor pregava cada dia, 
e càntics llemosins somiava cada nit. 
Si quan me trobo sol, parl amb mon esperit, 
en llemosí li parl, que llengua altra no sent, 
e ma boca llavors no sap mentir ni ment, 

40  puix6 surten mes raons del centre de mon pit. 
 
Ix7, doncs, per a expressar l'afecte més sagrat 
que puga d'home en cor gravar la mà del cel, 
oh llengua de mos sentits més dolça que la mel, 
que em tornes les virtuts de ma innocenta edat. 

45  Ix, e crida pel món que mai con ingrat 
cessarà de cantar de mon patró la glòria 
e passe per ta veu son nom e sa memoria 
als propis, als estranys, a la posteritat. 
 
  Bonaventura Carles Aribau (1833) 

 
 
Text 2 
 
(...) I deixarem d'estudiar les famoses obres de tants mestres del gai saber per no dar-
nos la lleugera molèstia d'aprendre la llengua que beguérem amb la llet de nostres 
mares, que tartamudejàrem quan petits, i que deuríem conservar com un joiell 
preciós, quan no per altra cosa, per la importancia de que gosà3 en altres èpoques i por 
lo molt que nos recorda? Fa un segle i quart, en l'assalt de Barcelona (setembre de 
1714), que nostres avis batallaren catorze hores seguides en defensa de llurs antics 
privilegis, i que llur sang corria a doll4 per los murs, places i temples d'aquesta ciutat, 
per a poder transmetre a llurs néts l'herència i l'idioma que los havien deixat llurs 
pares; i no obstant d'haver transcorregut tan poc temps, llurs descendents, no 
solament han olvidat  tot açò, sinó que fins alguns d'ells, ingrats envers llurs avis, 
ingrats envers llur pàtria, s'avergonyeixen de què se los sorprenga parlant en català, 
com un criminal a qui atrapen en l'acte. Mes açò acabarà, al menos s'ho promet així 
l'autor d'aquestes poesies, per poc que vaja estenent-se l'afició que comença a 
prendre peu entre nostres compatricis5 envers tot lo que té relació amb la nostra 
història. 
 

                                                 
6
 puix: ja que 

7
 ix: surt 

3
 gosà (barb.): gaudí 

4
 a doll: abundantment 

5
 compatricis: compatriotes 



En quant a lo que li puguen contestar de què també lo castellà pot despertar en 
nosaltres iguals sentiments, sempre que s'ocupe en celebrar les glòries de nostra 
pàtria, l'autor d'aquesta col·lecció se contentarà amb respondre'ls que se posen la mà 
sobre lo pit, i que judiquen després per lo que aquest los diga. 
 
No nega que a pesar de ser catalans, tenim que vèncer algunes dificultats per a poder 
versificar en nostra llengua, però sí que sien6 aqueixes, motius suficients per a 
excursar-nos de cantar en ella. 
 
   Joaquim Rubió i Ors, Lo Gayter del Llobregat  (pròleg) 
 
 
Text 3 
 
 
  Poblet (fragment) 
 
 No toqueu el rei En Jaume 
 que la terra s'entrarà! 
 Per l'esvoranc7 del sepulcre 
 passen com fures les mans: 
5  la primera que el tocava 
 amb l'espasa es va tallar. 
 Per lo cap ve que l'estiren; 
 ja segueix tot enrampat; 
 vestit amb l'hàbit de monjo, 
10  los cabells rossos penjant, 
 la destra sobre l'espasa, 
 los ulls oberts i esboirats. 
 
 Ja l'arramben a un sepulcre, 
 los braços pengim-penjam: 
15 de gairell com l'arrambaren 

a tots passa dos pams. 
 Les flames damunt son rostre 
 se mouen vermellejant, 
 com si dintre de ses venes 

20 tornés a correr la sang. 
Rei En Jaume, com no crides 
 la teva raça al costat?... 
La raça del rei En Jaume 
balla entorn dant-se les mans!... 

 
25 Una dona escabellada 

a pes de braços l'alçat: 

                                                 
6
 sien: siguin 

7
 esvoranc: forat 



cap a les celdes se'n puja; 
darrere tots se n'hi van; 
ja li cau a mitja escala; 

30 ja altra dona l'ha aixecat: 
fins al cos lo rei En Jaume 
torna a eixir sobre dels caps. 
Tots porten brandons8 i ciris, 
i s'acosten i se'n van 

35 pels corredors i les celdes 
escarnint los cants sagrats. 
La mòmia del rei En Jaume 
ja l'acosten a un finestral. 
Poble, a qui vols, ja bramulen, 

40 a Jesús o a Barrabàs? 
Los vidres salten a trossos; 
la finestra dóna al camp. 
La nit, que hermosa i serena!... 
L'aire, que dolç i embaumat !... 

45 La lluna alçant-se tranquil·la 
darrere muntanyes i plans; 
se sent belar una ovella; 
un rossinyol ha cantat. 
 
És la terra catalana 

50 que el gran rei va trepitjar; 
és l'aire que el pit li omplia 
dels Pirineus i el Montsant; 
és la lluna que brillava 
sobre l'armeig dels alarbs! 

55 La mòmia del rei en Jaume 
fins sembla que s'ha dreçat, 
com si per dalt de les cimes 
volgués veure més enllà!... 
La colla canta que canta; 

60 l'incendi enrere es fa gran. 
 

Un que a frec9 el rei se troba 
tot de cop s'ha esborronat, 
que ha sentit calor estranya 
caure a sobre de ses mans. 

65 Fins al rei los ulls aixeca: 
fred d'espant ja els ha baixat! 
Ja els hi ha dit als de la vora, 
la nova corre com un llamp; 
ja s'apaguen les cantúries; 

                                                 
8
 brandons: torxes 

9
 a frec: al costat, a tocar  



70 ja s'aparten esglaiats. 
La mòmia del rei En Jaume 
fil a fil està plorant! 
 
Per les escales s'aboquen 
com a corbs esperitats; 

75 salten los ciris enrere 
per los graons fumejant. 
En lo temple ni s'aturen; 
passen d'un bot lo portal: 
a tomballons com vingueren,  

80 a tomballons se n'han nat. 
Quan són lluny, giren la cara: 
roig per l'incendi és l'espai; 
i el rei sempre a la finestra 
avança el cos encisat. 

85 Déu de justícia, feu vostre 
mon prec i el de mos germans! 
 Que tinguen fam, i en sa boca 
lo pa i tot se'ls torni fang; 
que tinguen set, i s'eixuguin 

90 fons i rius al seu davant; 
que tinguen fred, i ses robes 
se'ls hi tornin mar de flam; 
que tinguen son, i s'ajeguin 
sobre escorsons babejants!... 

95 Mes, ai, que demà feliços  
i riallers tornaran! 
 
  Àngel Guimerà 
 

 


