AUCA VEUS DEL 1714
1640-1704

1. La Generalitat manava i moneda encunyava.
A Catalunya venia el rei que les nostres lleis confirmava.

2. A la revolta dels Segadors, els camperols es varen alçar.
Ara és l’hora lluitadors: fora el rei i els soldats que portà.

3. República Catalana tindrem. Pau Claris farà de cap.
El rei francès ens protegeix. Això avui molta gent no ho sap.

4. Els francesos no ens van bé. Rosselló, Cerdanya i Vallespir,
pel Tractat dels Pirineus, de Catalunya van sortir.

1705-1710

5. La mort del rei Carles II va encetar una època obscura;
no té fills ni hereus al tron. Comença un problema que encara dura.

6. Catalunya vol en Carles, no Felip V. Perquè guanyi el primer,
signa acords amb Anglaterra que a ambdues parts els van bé.
perquè guanyi el primer, que a totes dues els va bé.

7. Tant a la Plana de Vic, com a la Gleva i el Voltregà, plegats
els catalans lluitaren per salvar ses llibertats.

8. La batalla d’Almansa no es va poder guanyar
i les tropes borbòniques, altre cop van avançar.
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1711-1714

9. La pobra gent de Cardona, setmana rere setmana,
resistiren un fort setge: tingueren por, set i gana.

10. A Europa la guerra acaba i amb el Tractat d’Utrech signat
ens abandonen els anglesos, que Gibraltar i Menorca han guanyat.

11. Barcelona ja ha caigut, s’ha acabat la llibertat.
Catalunya ja no mana, és en mans d’un altre estat.

12. Poc després caurà Cardona, que tant ens ha defensat.
Tot i l’aferrissada lluita, els borbons se l’han quedat.

1715- ...

13. El Decret de Nova Planta, Felip V l’ha redactat,
quedi ben clar que des d’ara l’esperança s’ha esfondrat.

14. Als veïns del Born se’ls obliga a enderrocar la llar
per construir amb llurs pedres la ciutadella militar.

15. La guerra porta la mort, els impostos ens aclaparen,
per restaurar l’economia, els que han quedat treballen.

16. Per fi les naus solquen les aigües, cap a Amèrica s’escapen.
A les Índies hi ha negoci, pensen tots els que ara salpen.
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