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Versos de gener 2020
PER LO GAITER DEL CALDERS

El temps passa, corre, vola.
Queda enrere l'any dinou.
Governi en Pau o bé en Pere
continuarà el gran xou
de l'Espanya «una i grande»
ara amb Vox fent enrenou
que se'ns vol menjar amb patates
i és que no en tenen mai prou.
Mentrestant els de la toga,
que fan els seus marrameus,
ens mantenen en Junqueras
estacat de mans i peus
per vergonya dels demòcrates
i els països europeus
que de tantes malifetes
i injustícia se'n fan creus.
I un anys més, tal com Déu mana,
així que arriba Nadal
en Vilamala em demana
que us feliciti com cal.
Fes que sigui Nadal
Han vist una posada i avancen pas a pas;
prou truquen a la porta. Ningú no els fa cap cas.
Hauran de dormir al ras.
Josep forastereja. «Nissaga de David?,
si no tenen un xavo!» Per a ells, en plena nit,
no hi ha ni hostal ni llit.
I aquella nit perdura el segle vint-i-u
en la gent que ens envolta, que són com jo i com tu,
i que prou pena du
quan truquen a la porta del meu, del teu hostal.
Acull, amb la mà estesa, cor batent i el cap alt.
Fes que sigui Nadal.
Nadal 2019
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Un any més per Nadal no compartireu sostre
amb la vostra família cantant el Santa Nit.
L'orgull i la venjança, que amaguen el seu rostre
amb togues i mentides, us ho han prohibit,
Amics, no oblidarem que no som tots a casa;
que alguns sou a l'exili i altres a la presó
perquè amb seny i coratge, sense punyal ni espasa,
heu defensat la pàtria i la seva raó.
I quan alcem la copa, en el llevant de taula,
per dir-nos bones festes, amb el cor abrandat,
cridarem tots i amb força la més bella paraula
que anhelem amb vosaltres: llibertat, LLIBERTAT!
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