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El canvi climàtic és un bluf
MANRESA, ESPÃ’ILER 2022. PER EMISSARI 2022

No deixeu que ningú se us apropi parlant del canvi climàtic. I menys encara si intenta convèncervos que aquest "fenomen" existeix. És una FARSA! Us ho dic jo que també vaig passar pel 2019 i
sé quina és l'opinió popular al respecte. Aleshores jo també em desplaçava a peu coix per
Manresa, menjava hamburgueses de tofu i reciclava fins i tot l'orgànica dels bolquers dels meus
fills. Fins que un dia vaig sortir de casa carregat de bosses per tirar als contenidors, envasos per
aquí, vidres per allà... i quan ja feia estona que havia buidat els residus em vaig adonar que
portava la bossa d'orgànica dels bolquers del meu fill en braços. «Merda!», vaig exclamar, havia
dipositat el meu fill al contenidor d'orgànica. Per sort, al meu barri hi ha una doble recollida
selectiva i abans de venir els camions passen uns veïns recol·lectors. Aquests, quan vaig arribar
als contenidors, ja marxaven amb el meu fill per vendre'l al Wallapop del mercat negre. Els vaig
convèncer perquè em tornessin la criatura a canvi de l'anell de compromís. Des d'aquell dia ja no
crec en el canvi climàtic, no pas perquè gairebé em quedo sense fill, sinó perquè vaig contactar
amb un emissari de l'any 2050 gràcies a la pàgina de contactes del "Regió7" i em va donar una grata
sorpresa. L'any 2050, el meu piset estarà a primera línia de mar gràcies al temut canvi climàtic.
Reconec que si visqués al Delta de l'Ebre la notícia no em faria gens de gràcia, però a la Catalunya
Central sempre li ha faltat. Ara només em queda esperar a complir els 80 anys per gaudir de la
jubilació daurada a la futura Marina d'Or. Turisme de quilòmetre zero amb aigües opaques i
pestilents, la paella de gambes mutants tenyida de bateries de mòbil i la pluja àcida. "Keep calm
and climate change!"
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