El què passa a Barcelona
CONCULCACIONS (31)

El que passa a Barcelona és un espectacle continu que ens arribarà a fer famosos per l’estupidesa, la
manca de responsabilitat i la inoperància dels que són els responsables que la nostra ciutat tingui una vida
normal, sense ensurts, ni incompliments bàsics de funcionament ni altres sorpreses que ens fan viure
constantment encabritats contra aquest estol de funcionaris mediatitzats que deuen ser aplaudits des de 600
Qm. motivats pels nostres estrepitosos fracassos. El més recent, l’apagada que ha convertit la ciutat en un
caos, i on una vegada més el ciutadà aguanta, calla pacientment i fa el que pot o les circumstàncies li
permeten. No és casualitat que tots aquests desastres, siguin els acompanyants de la nostre dissort,
l’aeroport de Barcelona, RENFE i les seves rodalies, el TAV, l’ensorrament del Carmel i tantes altres
mediocritats que es produeixen fins a perjudicar la vida i la imatge del nostre país.

Tenim un conjunt de funcionaris responsables i polítics, que són els candidats mundials més ben situats per
a guanyar la medalla de la incompetència, de tot el món desenvolupat, i que a sobre encara es permeten el
luxe de demanar tranquil·litat, assegurar que aquí no passa res i que tot s’arreglarà. Sols els falta dir-nos, per
arrodonir-ho, que no siguem derrotistes, que de ser-ho ja se’n cuiden ells i se’n surten ben bé sols.

Quin goig, quina alegria poder gaudir de la més glamurosa fama de inútils, vividors i sapastres, que es
deixen penjar aquestes medalles tan prestigioses. Continueu, continueu amb la vostra insolvència, edificant
un país cada dia més descoordinat, més desestructurat i així és com podrem promoure la riota de tots, en
haver convertit un dels països més avançats i creatius en les millors èpoques, en l’actual desastre a que està
evolucionant.

No espereu; des del president “José Montilla” o l’alcalde Jordi Hereu, els partits del PSC, ERC, i ICV, que us
aplaudim i us felicitem per les vostres realitzacions. Ja coneixem prou que la culpa, no és en cap cas vostre.
Ho heu dit i repetit incomptables vegades, que totes les deficiències les heu heretat d’anteriors governs.
Vosaltres no teniu absolutament culpa de res. Aquesta cançoneta us l’hem sentit mantes vegades. És que
penseu que podreu anar exhibint aquesta justificació tan poc creïble anys i panys?

Els ciutadans fa molt de temps que anem observant les vostres temibles deficiències i el vostre
posicionament polític que sembla estar solament preocupat pel vostre ben estar i ambició personal, ben
disposats, per altra part a abraçar l’espanyolisme més destructiu que s’alegra, una i altra vegada, del
tercermundisme imperant a Catalunya, amb la vostra inestimable aprovació.

És impensable que els catalans tolerem aquesta caterva de incompetents que dominen el país amb una
irresponsabilitat esfereïdora. Hem de ser els catalans els qui exigim als nostres polítics i funcionaris que es
mirin el país que han de servir, amb l’amor i l’entrega necessaris per treure’ns d’aquest impàs decrèpit que
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pot acabar enfonsant-lo. Si aquests responsables no serveixen hem de promocionar uns altres servidors que
estimin el nostre país i treballin per retornar-li tot el seu potencial i esplendor. Les dimissions estan més que
justificades. Organitzem una campanya per a fer-los dimitir, ja que no mereixen la nostra confiança, i no són
mereixedors del crèdit que han malgastat portant-nos fins a la situació de caos total i la conseqüent
desestructuració de tot el nostre patrimoni. Són plenament culpables i com a tals han de dimitir i ser
alliçonadorament demandats.

Claudi Romeu, 24 de juliol del 07
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