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Reflexions d’un pagès

I
A mi me l’altera la indústria lletera,

que el preu vol rebaixar
sens voler negociar,

encara que ens faci plegar.

II
L’ACA també me l’altera,

que en declarar any de sequera
els camps no podrem regar

i no tindrem menjar per al bestiar...,
però totes les piscines es podran emplenar.

III
I el qui des d’un despatx ha marcat la carretera,

trossejant camps, camins i branques, sens pensar
que per un altre lloc podria passar

i no hauria malmenat tant, aquest pla.
Aquest també me l’altera.

IV
Així mateix me’ls ha acabat

el conseller de la Generalitat,
que quan la pagesia va a reclamar

diu que no en farem res
i al costat de la indústria es va arrenglerar

per acabar de fer el pes.

LA PRIMAVERA
LA SANG ALTERA

Veient al meu voltant la sang tant alterada,
jo també en surto afectada

Quan veig els arbres brotar,
sento els ocells cantar,

mirant el blat, l’ordi i l’userda que creix,
el blat de moro i el gira-sol que neix.

És temps de primavera,
que és quan diuen que la sang s’altera.
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V
Me l’altera

la poca informació del consumidor,
que en anar a comprar mira només el preu

però no el que menja o beu,
sigui llet, patates, enciams o pebrots,

que n’hi ha per tots.

VI
El DARP també me la fa alterar,

quan tants papers ens fa emplenar
sens recordar que la feina d’un pagès

és llaurar els camps, donar menjar,
munyir o recollir, i que tanta oficina

sempre fa mala espina.

VII
L’ACA me la torna a alterar,

que el cànon ens vol cobrar,
no recordant la promesa feta

que la conca que cedeix seria compensada
i no expropiada.

VIII
També em treuen de polleguera

aquests que amb llengua estrangera
diuen que els volem espoliar,

i nosaltres només fem que pagar, pagar i pagar.

IX
Quan vull anar a regar
se’m torna a alterar,

ja que alguns, sens tenir diada,
posen fustes a la botada equivocada.

Volia fer un decàleg,
però amb nou versos és suficient

per a conscienciar la gent.

Tenint-la tan alterada,
a en Triadú he demanat visita concertada

per si algun remei em pot trobar,
sigui farmacèutic o casolà,

i que no hagi d’anar a veure una trementinaire,
perquè que aquesta exaltació no em duri gaire.
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