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Versos de març 2019
PER LO GAITER DEL CALDERS

Aquest any ben poca festa,
ben poca festa hem tingut
per celebrar com pertoca
la diada de la Llum,
ja que es va declarar vaga
perquè Catalunya bull
amb la farsa del judici
i la cortina de fum
que amaga la incompetència
d'un tribunal caparrut,
el mateix que temps enrere
ens va negar l'Estatut
fent cas d'en Rajoy que feia
campanya en contra, el barrut.
Ara ens volen posar a ratlla
amb aquest judici injust
per haver posat les urnes
i haver declarat la DUI,
DUI de pa sucat amb oli
que a ben pocs ha convençut.
Per això vàrem fer vaga,
i vam fer cert aldarull
perquè amb la cara ben alta
seguim, amb la falç al puny,
disposats d'una vegada
a deixar de ser orelluts
davant la llei de l'embut.
Després ha vingut la Fira
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de l'Aixada o Medieval
que fa que Manresa, gràcies
al seu elenc teatral,
s'esbafi empaitant el bisbe
Galceran, que ens va fer el salt,
i honori amb els cors i danses
el rei Pere que lleial
ens va autoritzar la sèquia
però no hi va posar ni un ral.
És gràcies a aquesta festa
de caire tradicional
que la capital del Bages,
cosa poc habitual,
és la «Reina per un dia»;
fins i tot algun canal
de TV se' n fa notícia,
com si féssim Carnaval
molt abans de la Quaresma
quan tothom fa l'animal.
No em digueu que ara no toca
no em digueu que no s'hi val;
per tres dies que hem de viure,
¿no és la cosa més normal
que ens prenguem així la vida
com si fos un festival?
Aquí poso el punt final.
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