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La lletra de l’himne de la V es cantarà a l’inici de l’acte final que es farà al vèrtex. Aquesta 
lletra és un poema de Miquel Martí i Pol. La música és de la cançó ‘Saule’ que va ser l’himne 
de la independència dels països bàltics. Al final de l’acte es cantarà ‘El cant de la senyera’. 
 
 

Ara és l'hora 
 
 

Ara, ara és l'hora de dir, 
de dir que el poble persisteix 

en les cases ara bastides 
on abans no hi havia cases, 

en els arbres que ara creixen 
on abans no hi havia arbres, 

en les noies que ara estimem, 
i en tot allò que comença. 

 
Ara, ara és l'hora de dir, 

de dir que el poble persisteix 
en tots, en tots, en tots nosaltres, 

en cadascun de nosaltres, 
i en tot allò que hem fet, 

i tot allò que hem desitjat. 
 

Ara, ara és l'hora de dir, 
de dir que el poble persisteix 

en tots, en tots, en tots nosaltres, 
en cadascun de nosaltres. 

 
En les paraules que inventem, 

i en la gent que estimem, 
i en tot allò que remembra, 

en la rutina de la feina. 
És l'essència del poble, 

indestructible. 
 

Ara, ara és l'hora de dir, 
Catalunya persisteix 

en tots, en tots, en tots nosaltres, 
en cadascun de nosaltres. 

 
Ara, ara és l'hora de dir, 

Catalunya persisteix 
en tots, en tots, en tots nosaltres, 

en cadascun de nosaltres. 
 
 
 

Poema: "Meditació última" de El poble, 
de Miquel Martí i Pol

Adaptació del text: Jaume Ayats 

El cant de la senyera 
 
 

Al damunt dels nostres cants 
aixequem una Senyera 

que els farà més triomfants. 
 

Au, companys, enarborem-la 
en senyal de germandat! 

Au, germans, al vent desfem-la 
en senyal de llibertat. 

Que voleï! Contemplem-la 
en sa dolça majestat! 

 
Al damunt dels nostres cants 

aixequem una Senyera 
que els farà més triomfants. 

 
Oh bandera catalana!, 

nostre cor t'és ben fidel: 
volaràs com au galana 

pel damunt del nostre anhel: 
per mirar-te sobirana 
alçarem els ulls al cel. 

 
Al damunt dels nostres cants 

aixequem una Senyera 
que els farà més triomfants. 

 
I et durem arreu enlaire, 
et durem, i tu ens duràs: 
voleiant al grat de l'aire, 

el camí assenyalaràs. 
Dóna veu al teu cantaire, 

llum als ulls i força al braç. 
 
 
 
Lletra: Joan Maragall

Música: Lluís Millet 

 
 


