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Versos de desembre 2019
PER LO GAITER DEL CALDERS

Deixeu-me, amics, que repassi
quatre fets d'actualitat
per interpretar amb la gaita
que tinc aquí al meu costat.
Com que Ciutadans no rutlla,
Iceta, l'espavilat,
per recollir les engrunes
plenes d'espanyolitat
fa que la immersió trontolli.
Valga'ns Déu, quin disbarat!
Seguint aquesta estratègia
ha quedat ben retratat.
Aquest any el Premi Bages
de Cultura se l'ha endut
una dona, Míriam Ponsa,
d'excel·lent recorregut
en el disseny i la moda.
A mi em sembla collonut.
Enhorabona, minyona,
pel premi que has obtingut.
Ve l'hivern. Fa un fred que pela
i el desembre congelat
desafiem amb les festes
que a Manresa hem programat
perquè no falti la gresca
en aquesta gran ciutat
ni que faci un dia rúfol,
hagi plogut o nevat.
Així, no falta a la fira
ni aquell Tió colossal
que caga quan l'apallissen
com la cosa més normal,
ni els Pastorets, ni les cartes
del nostre patge reial,
al costat de les nadales
i el Poema de Nadal.
I com qui no vol la cosa,
com ja va essent tradició,
als que no som insensibles
davant la greu repressió
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que sofreixen certs polítics
no ens faltarà l'ocasió
per fer sonar fort la gaita,
la tenora o el trombó.
I un cop més cada diumenge
al turó del Lledoners
la bona gent de la terra
cantarem pels presoners,
pels nostres presos polítics
que decidits com qui més
ens varen posar les urnes
perquè el poble s'expressés.
I no havent gastat ni un euro
el divendres Black Friday,
proposo que aquestes festes
també engegueu al carai
el Nadal del consumisme.
Viureu feliços com mai,
tant o més que jo amb la gaita
a sota del meu desmai.
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