
Veranus horribilis 
 
El balanç de l’estiu que deixem enrera, difícilment, pot ser més desastrós. El mes de 
juliol va estar marcat per la gran apagada. El tercer dia sense llum, a les 11 de la nit, 
vaig anar a parar a la Meridiana. Mai podré oblidar la immensa avinguda a les fosques. 
Després, va venir la Barcelona dels generadors. A la nostra història hi ha hagut la 
Barcelona del Tancament de Caixes, dels prodigis o de les bombes. La més indigne de 
totes ha estat, però, aquesta dels generadors. 
 
L’agost ha sigut el mes de les infraestructures. Res ha funcionat. L’aeroport del Prat i 
les rodalies de RENFE han seguit la tònica habitual. El retard d’avions i trens han 
continuat essent normals i no pas excepció. Envejosos, fins els vaixells que vénen de 
Balears han volgut contribuir a aquest ‘veranus horribilis’. 
 
La ministre responsable ha vingut a Catalunya i ens ha dit el pitjor que ens podria dir: 
que tinguem paciència! Paciència? Si fa segles que en tenim de paciència! Sort d’en 
Carod que ens ha donat la clau per a interpretar-ho tot. Va malament, ha dit, tot el que 
depèn d’Espanya: la llum d’ENDESA, l’aeroport d’AENA, els trens de RENFE... i el 
Govern de Catalunya del PSOE, afegeixo jo. 
 
La cloenda de la temporada l’ha posat el ministre de Cultura, César Antonio Molina. 
Lloadíssim progressista, ens ha dit –sense dir-ho- que li fa por el PP i que, per això, no 
hi ha data pel retorn dels papers de Salamanca. Davant aquest estat de coses, avui, en 
l’inici del curs polític, la gent que volem que el país surti d’aquest cul-de-sac tenim dues 
vies: fundar una plataforma sobiranista o procurar que CiU guanyi, a Catalunya, les 
eleccions del març. Tinc molts amics que aquestes darreres setmanes han fundat 
plataformes. Els faig confiança! Jo m’inclino per la via a favor de CiU que, estic segur, 
excitarà més la reflexió dels comentaristes habituals d’e-notícies. 
 
CiU no ha guanyat mai les eleccions espanyoles a Catalunya. Que ara ho fes seria una 
magnífica manera d’enviar un bon toc d’atenció! Us hi apunteu? 
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