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«Les grans revolucions comencen sempre amb petites revoltes.»

DÈDAL TABAIX

 

Mira  la  taula,  que  vessa de  papers:  informes,  dossiers,  formularis,  retalls.  A  la
pantalla de l'ordinador un peix remena la cua i s'esclafa -morrets besadors- en un
costat i altre, somrient. L'home, divertit, observa els companys. Tots, capbaix, es
dediquen a consciència a les seves tasques quotidianes: estampar segells absurds
en una muntanya d'expedients, revisar que la signatura no depassi la ratlla o l'espai
obligatori, anotar quantitats innecessàries a la base de dades corresponent o a la
plagueta  d'inventari  oficial,  llegir,  revisar  i  comparar  els  textos presentats,  i  de
d'allà,  qui  la  diu  més  grossa  guanya  (subratllar-ne  les  esses,  comptar-les,
multiplicar-ne  el  resultat  per  catorze  i  aplicar  després  l'anomenat  «coeficient
reductor  de  consonants»,  paràgraf  «18.z»,  per,  segons la  qualificació  definitiva,
redactar-ne  finalment  l'informe  i  elevar-lo  -magnífica  paraula!-  al  Subdirector
General del Gabinet núm. 2 de la Prefectura del Sector 4, porta 1.027...).

«Déu meu!», exclama en un sospir apagat, i plega les mans davant el pit, una a
cada banda, com si  es volgués protegir.  Però la roda turbulenta de teranyines i
espasmes burocràtics no s'atura.

Veu, de cop, quasi sense voler-ho, que s'acosta el Secretari del Cap de la Secció 3a,
«Afers Interns i Relacions amb l'Espai Exterior», teatre d'operacions 1, escenari 4.
No el  saluda;  de  fet,  únicament,  ordena:  «al  comunicat  has de  posar  que  n'hi
assistiren 20.000», i se'n va. «Merda de manifestants...», resa, mentre gira cap al
segon corredor entre taules. Ha donat per suposada l'existència de l'informe i que és
ell,  l'expert,  qui  el  redacta.  «D'acord»,  diu.  El  personatge ja  és,  però,  a  l'altre
extrem de la sala, ignorant de la seva resposta.

D'acord: 20.000. Ni un més ni un menys. Exactament: la xifra màgica que calmarà
consciències  governamentals  i  exaltarà  els  ànims de  l'oposició.  «N'hi  havia  cinc
vegades més, pel cap baix...», pensa ell. Però no és aquí per pensar sinó per fer el
que li digui l'amo, i l'amo, en forma de titella amb càrrec, acaba de parlar. La feina
és la feina, conclou, i  s'hi posa. Mata el peix d'un cop de tecla i  cerca el camp
corresponent. Escriu: 20.00, i s'equivoca: 1. Total: 20.001. La primera intenció és
corregir, però s'hi repensa. Un de més o un de menys no pot fer mal a ningú.

Mentre reflexiona sobre la seva irresponsabilitat s'acosta a la taula el seu Cap de
Servei Habilitat: «posem que varen ser 31.427, una xifra així despistarà, i no en
parlem pus... conformes?», i desapareix. Conflicte. «Qui és més: el Secretari del
Cap de la Secció d'Afers Interns o el seu Cap de Servei Habilitat?» Hauria de mirar
el manual, o el directori, o hauria d'haver avisat el darrer visitant i fer-li veure que
acabaven de donar-li unes altres ordres, encara que en aquest cas s'arriscava a fer
figa i a rebre una esbroncada pel seu desconeixement de la normativa interna, del
manual o del directori, o per tot plegat. Havia fet ben fet de callar. Al cap de les
seves reflexions i  a l'espera d'altres incidències resol  aplicar al  tema una simple



escala cronològica: el darrer és el bo. Ni dubta ni s'equivoca: xifra correcta, 31.427,
i a l'informe!

En les dues hores següents, i ja fins al límit màxim que té per lliurar el comunicat
per ser definitivament llençat al magma indefinible de les masses, rep sis visites
més,  una  desfilada  vertaderament  il.lustrativa.  El  Missatger  Oficial  del  Cap  de
l'Executiva  del  Partit:  43.798.  El  Sots-Comandant  del  Grup  d'Operacions  Mixt
«Milícia-Combregants  Voluntaris  amb  Rodes  de  Molí»:  20.012.  El  Comissionat
Permanent i General de Totes les Històries: 122.490, més ajustat. L'Escolà Major
dels  Escolans  d'Amèn  (molt  discret):  13.140.  El  Pentarca  Assimilat  a  Efectes
Contemporanis: 32.144. I finalment l'Auxiliar Segon del Corredor de Veus del Cap
del Negociat de Qüestions Sentimentals Diverses: 50.101.

Se li acaba el temps. Astorat, nerviós, mans plegades ara sobre la taula, somica i
bada en legítima defensa. El peix continua esclafant-se a banda i banda del seu
aquari tecnològic. Quin camí ha de prendre? Tots s'han cregut amb el poder suficient
com per fer-li canviar l'informe final. Autoritat, se'n diu. Però ell, quin camí ha de
prendre, necessàriament?

S'aixeca i va a la cambra de bany. Amb el temps s'ha après el codi intern de la
porta: nou vuit u dos zero quatre quatre set set. Entra i saluda la funcionària de la
taula 25.  «Psé,  ja  ho veus...»,  retorna la  salutació i  afegeix,  com de regal,  un
somriure benvolent. Un dia, no en fa, d'anys! el funcionari de la taula 40 li va dir, a
ell: si tu volguessis, polissó, te la faries teva a qualsevol racó, tant de fer-te el mort,
bergant... Mira si en tenia, de raó: el de la 40 ja no hi és, aquí, i la de la 25 es
panseix en un cansament aquós i sospitosament voluntari. I ell igual: dues bosses
sota els ulls, del gris al negre en deu segons, i el desig amb la disfressa de vampir
en estat avançat de descomposició. Quines festes!

Com que tothom, homes i dones, passa per les mateixes cabines i excusats -una
concessió popular del  darrer partit  governant-  entra a la que puposa que acaba
d'abandonar  la  funcionària.  S'asseu.  Descarrega  la  bufeta  i  reflexiona.  En  cinc
minuts haurà d'haver resolt  el  dilema,  i  després haurà d'enviar  el  comunicat  al
Subdirector General etcètera, perquè passi a premsa, ràdio, televisió i xarxa, sense
aturall, sense possibilitat de fer marxa enrera. S'embamba uns instants -la tassa era
encara  calentona...-  i  a  la  fi  s'alça,  es  refresca  la  cara,  fa  un  glop  d'aigua
directament de l'aixeta, l'escup i surt depressa.

Suma, decidit, les quantitats. 333.112, i si considera la seva errada inicial 333.113.
Subratlla,  a continuació,  mecànicament,  els tresos.  Els compta: quatre.  Agafa el
primer que troba a mà, que resulta ser el famós «Manual de casos pràctics per al
càlcul de racions exigibles en Àpats Oficials», i l'obre per la pàgina -a l'atzar- 28.
Protocol  d'actuació.  Primera  passa:  avaluar  el  risc.  D'acord,  avaluat:  enviarà
l'informe directament, sense intermediaris. Segona: multiplicar per tres qui sap què,
però ho fa:  999.339.  Tercera:  sumar-hi,  al  resultat  de l'operació anterior,  per a
contingències, la quantitat següent: la resultant de restar a la xifra obtinguda per
aplicació de la funció de la pàgina 248 del Llibre d'Ordres Internes per a Consultes
Efectuades per Personal Autoritzat a fi de...

Té  una forta  sensació d'ofec.  Es mareja.  «Així  no anam enlloc.» Ràpid,  decidit,
disciplinat al cap i a la fi, capgira la darrera xifra. 933.999. Ataca novament el peix
somrient i cerca el camp correcte. Esborra el 31.427 que encara hi troba i tecleja:
933.990. No hi fa res: confirma, va al  final del comunicat, data, hora, taula del
responsable, número d'identificació personal (nou vuit u dos zero quatre quatre set
set...), confirmació final. Confirma. Se separa lleugerament de l'escriptori. Pitja la
tecla. El comunicat, l'informe, el resultat de tot ja vola cap a l'espai exterior.

Alena a fons.



Sap que, en pocs minuts, qualcú se'n temerà.

No és això, el que l'espanta.

Sap  que,  qui  sigui,  reaccionarà  de  cop.  Sap  que  el  vendran  a  cercar  i  s'haurà
d'enfrontar -haurà de fer-ho?- amb algun Secretari de certa Secció adscrita a una
Direcció  General  d'un  ventall  etern  de  divisions,  juntes,  comissions,  brigades,
organismes, entitats, sucursals, comitès, plenaris o concilis, tant se val.

No és tampoc això, el que l'espanta.

El peix amic, de cop, es fa més i  més transparent, i  es deixa anar pel desguàs
imaginari de la base de la pantalla.

Ja l'han trobat. Ja el tenen.
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