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PÀTRIA
Fa mesos, potser anys, que vivim un autèntic malson social, econòmic i polític. És
per això que no és descabellat pensar que potser sorgirà aviat un individu capaç
de moure les masses emprenyades, indignades i cabrejades. La gent, a les cafeteries i als bars, diuen noms mentre prenen el cafè. Terribas. Guardiola. Barberà.
Calçada. Qui sap si un d’ells o algú, a qui encara no coneixem, tindrà prou carisma
per engrescar tot un poble. Potser tots ens sentirem representats amb les seves
paraules. Potser creurem que aquesta vegada sí. Potser tindrem la sensació que ens
hi podríem jugar la vida per ell perquè ell se la jugaria per nosaltres. Potser estarem
orgullosos de ser diferents a la resta del món. Potser ens sentirem dir que les coses
estan canviant. Potser ens omplirem d’il·lusió. Però no crec que sapiguem mai del
cert quins són els pensaments que passen pel cap d’aquest home. En què haurem
de creure llavors, en una persona o en una idea? D’ara endavant, nosaltres també
serem responsables del rumb que prengui el nostres país.
Jordi Casanovas

SINOPSI
En Miquel és el primer candidat clarament independentista amb possibilitats reals d’aconseguir majoria a
les pròximes eleccions a la presidència de Catalunya.
El partit que es troba actualment al govern vol eliminar
aquest inesperat i inoportú rival plantejant una jugada
sorpresa i els detractors més ultres de la resta de l’estat
el volen veure, literalment, mort. Tres dies abans de la
jornada electoral, ell ha desaparegut. La seva assessora
de campanya no sap on és. El seu fill no ho vol saber. La
seva dona desitjaria no saber-ho. La policia investiga.
La població està tensa. Si no aconsegueixen trobar-lo
aviat, el país sencer pot esclatar.
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