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Com diu el refrany, mai no plou a gust de tothom. I ara resulta que la 

millora dels embassaments fa innecessària la interconnexió amb l'Ebre. És 

certament sorprenent que algunes declaracions en aquest sentit 

procedeixin de partits que avui governen Catalunya, si és que ens queda, 

en aquest tema, capacitat de sorpresa. 

 

Que la sequera d'aquests últims mesos tornarà és una cosa en la qual 

tots estem d'acord. També hi ha consens en el fet que les dessaladores 

projectades contribuiran a pal.liar-la. I que el seu cost ener- gètic serà 

elevat, en un període històric en què només cal esperar alces de preus 

del petroli i el gas, també constitueix una altra evidència a la qual 

hauríem de començar a prestar atenció. Crec que tampoc hi hauria 

discrepància a l'hora de catalogar com a lamentable l'espectacle 

internacional dels vaixells carregats d'aigua socorrent la set de 

Barcelona. Finalment, segur que podríem convenir que el país únicament 

es pot permetre posar-se vermell una vegada. 

 

Per tot plegat, sóc del parer que la tan comentada connexió, o com se'n 

vulgui anomenar, s'hauria de portar a terme, sigui quin sigui el nivell a 

què arribin finalment els embassaments. ¡Malgrat que estiguin al 100%! 

Perquè els governs responsables es caracteritzen per la seva capacitat 

de previsió i, quan aquesta ha fallat estrepitosament com en els últims 

mesos, han d'establir les bases perquè això no torni a passar mai. I els 

que, des de l'àmbit de la política, no siguin capaços de mantenir el timó 



en aquestes circumstàncies, senzillament no donen la talla requerida com 

a governants d'un país avançat com el nostre. 

 

La política és l'art del que és possible. Però aquest "possible" és 

susceptible de forçar-se per impulsar els avanços que les societats 

necessiten. I la política adequada exigeix, sempre, aquest intent de forçar 

subtilment els límits. Avui, en aquest lamentable debat sobre l'aigua fan 

falta dirigents capaços d'aguantar pressions territorials estrictament 

electorals. Que les seves necessitats a curt termini no hipotequin el 

futur. El país, creguin-me, no els ho perdonarà. 


