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Toni Cabré ens parla, a la seva obra teatral, d’un conflicte laboral

L’autèntica força
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E
l mercat laboral cada
dia s’assembla més a
una jungla salvatge,
en què les bèsties
amenaçades s’asset-

gen mútuament per mirar de
salvar-se. Les empreses acomi-
aden els seus treballadors,
d’un dia per l’altre, sense cap
escrúpol, ni tan sols el mínim
detall d’humanitat, amb el
pretext d’insòlites noves tàcti-
ques o d’eufemístics reajusta-
ments fulgurants, dictats des de
direccions sense rostre, càrrecs
amb sous astronòmics que es-
guarden els subordinats com si
fossin ninotets de fira. Els
contractes són cada vegada
més un paper mullat, un mer
lligam professional d’una pre-
carietat immunda. I els treba-
lladors, aïllats com feres dins
d’una gàbia, sense cap mena
de solidaritat recíproca, per-
den progressivament els drets
més elementals: la rendibilitat
econòmica no té respecte per
res ni per ningú, i la filosofia
empresarial entronitza el culte
a la traveta i la competència
despietades, la insensibilitat
com a norma de conducta per
triomfar i situar-se en un lloc
de poder tan inestable com
èticament reprovable.

Una problemàtica d’una
contemporaneïtat tan colpido-
ra és el que Toni Cabré plante-
ja a L’efecte 2000 en una història
trepidant i cruel que és una
al·legoria de les relacions soci-
olaborals del món actual. Ca-
bré reflecteix la lluita d’un
equip d’informàtics d’una em-
presa mitjana que, a causa
d’un canvi d’estratègia promo-
gut des de la direcció amb la
complicitat dels càrrecs subal-
terns, veu amenaçat el seu lloc
de feina. La defensa inicial del
seu paper imprescindible en
l’empresa, la reivindicació dels
seus èxits davant del temut
efecte 2000 i la decisió d’aturar
de sobte tot el sistema com a
mesura de força no serveixen,
ni poc ni gens, per negociar
amb els directius una remode-
lació que tingui en compte el
servei que han fet a l’empresa,
les hores enterrades per fer
rutllar tot el sistema. La decisió
empresarial és determinant,
dràstica, inapel·lable, i qualse-
vol eventualitat ha estat calcu-
ladament esperada perquè si-
gui innòcua.

REACCIÓ DISGREGADORA
Com és previsible, l’equip de
tècnics i programadors infor-
màtics, d’edats i caràcters molt
diferents, no reacciona de ma-

nera col·lectiva i unànime en-
front d’un problema que els
afecta a tots, sinó que de se-
guida les diferències i les am-
bicions personals, les picaba-
ralles i dissensions mútues,
provoquen enfrontaments i
desvirtuen el sentit de les seves
exigències justes. El cap de l’e-
quip, que actua com a subal-
tern de l’empresa, únicament
ha de deixar fer amb cautela i
moure els fils en contacte amb
les altures perquè, sense va-
ler-hi afectacions de cap mena,
pugui acomiadar els treballa-
dors salvaguardant el seu lloc i
el d’un dels subordinats més
brillants. Les lluites intestines
entre els membres de l’equip
–accentuades per la pressió
que hi exerceixen des de dalt i el
pas inexorable de les hores–
desarma qualsevol motí de re-
sistència davant de la disposi-
ció presa des dels òrgans de
direcció. El comportament de
cada membre de l’equip deixa
al descobert les seves febleses,
les seves rancúnies i traïcions,
tota la fel acumulada durant
tant de temps de feina absor-
bent, enclaustrats en les parets
dels soterranis de l’empresa. La
seva incapacitat d’adoptar una
contestació col·lectiva els con-
demna, malgrat alguna heroï-
citat estèril, a una desfeta pa-
tètica.

ESPAI AMB TRES ZONES
Tota l’acció de L’efecte 2000 té
lloc en el departament d’in-
formàtica de l’empresa, situat
en el segon soterrani de l’edi-
fici. L’espai escènic es troba di-
vidit en tres zones contigües,

separades per mampares de
vidre: el despatx del cap, la sala
amb les taules i pantalles dels
quatre informàtics i una cam-
bra amb els equips de màqui-
nes de gran potència. L’espai
adquireix una dimensió meta-
fòrica molt ben trobada –són
les entranyes del monstre,
convenientment classificades
en espais de poder– i crea una
atmosfera asfixiant i claustro-
fòbica –un indret sense llum
natural, ple d’andròmines
sense vida, on cada treballador
solitari es troba immers du-
rant hores davant de la seva
pantalla i els seus fantasmes–.
Aquesta atmosfera ofegadora
contribueix a acréixer la tensió
fins a límits violents i té un
efecte destructiu en les relaci-
ons d’afinitats i incompatibili-
tats interessades que s’esta-

bleixen entre els membres de
l’equip.

Cabré ha condensat la trama
en una sola jornada laboral
–perfectament versemblant– i
ha traçat uns caràcters molt
ben definits i diferenciats, tant
per l’adscripció generacional i
les aspiracions individuals de
cadascú com per la sensibilitat
que demostren entorn d’una
problemàtica comuna. Des del
treballador de cinquanta anys
que reacciona amb la protesta
més enèrgica, però que és in-
capaç de mantenir una cohe-
rència personal per la tria feta
de no convertir-se en un sub-
altern, fins al més jove que es
mostra decidit a prendre una
actitud resolutiva i conseqüent
i, a la fi, no es deixa vèncer per
l’antropofàgia del sistema, tot
passant per l’arribista de torn,

servil als designis de l’empresa
i rapaç amb les debilitats dels
companys, i el nyicris de ca-
ràcter que no sap calibrar les
conseqüències que poden tenir
els seus desequilibris emocio-
nals. Tot un ventall d’actituds
representatives de la societat
actual, delineades des d’una

opció realista i
exempta de conces-
sions mel·líflues a la
galeria.

L’efecte 2000 re-
prèn dos dels temes
predilectes de Toni
Cabré –la influèn-
cia de les noves tec-
nologies en la soci-
etat d’avui i la rela-
ció dels individus
amb la maquinària
socioeconòmica
que determina im-
placablement les
seves vides– obser-
vats, com a Històries
d’amor, des d’una
mirada que en sotja
el seu caire més
humà: les conse-
qüències tràgiques
de la mecanització

controlada per un poder que fa
i desfà sense tenir en compte
els valors més elementals de la
dignitat humana. L’escriptura
de Cabré s’enfronta a un pro-
blema social que té una pro-
jecció evident en la dinàmica
canibalesca que s’imposa en
les empreses, com també en el
conjunt de les relacions soci-
als, i ho fa amb un llenguatge
concís, cenyit, d’una gran efi-
càcia dramàtica. La seva peça,
ajustada a les unitats de temps
i d’espai, juga amb l’enjòlit del
lector/espectador, presenta
una progressió vertiginosa cap
a l’inevitable, i retrata amb
clarividència el col·lapse a què
arriben unes lluites tancades
en els interessos estrictament
individuals, sense la magnitud
col·lectiva que els forniria l’au-
tèntica força.

JOSEP LOSADA

Pau Vidal

L’art de saber dir que no
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M
algrat el cansa-
ment, la manca
de son, el desor-
dre, les males
notes, la ingrati-

tud i les decepcions, hi ha qui
assegura que li encanta la ca-
nalla i plany els homes i les
dones que no tenen fills. Els
amants dels nens són majoria,
si tenim en compte les mani-
festacions públiques de la
gent i l’èxit de llibres com ara
el de Barril, Capdevila i Villa-
toro. Sobretot per Nadal i Reis,
quan els infants es convertei-
xen en protagonistes absoluts
de la vida en família. Una vida,
no ens enganyem, amb defec-

tes, disputes, mesquineses i
desenganys que els fills con-
tribueixen a potenciar. Al-
menys, això intenta demos-
trar el traductor, periodista i
autor dels mots encreuats d’El
País, Pau Vidal, amb aquest
paròdic manual d’autoajuda
per combatre la descendència,
dirigit especialment als ho-
mes (o, més aviat, contra els
homes), escrit amb força co-
neixement de causa i sentit de
l’humor. I que ens convida a
canviar de perspectiva i a
treure’ns les màscares.

DES DE LA DISTÀNCIA
Pau Vidal, tot i que pugui
semblar contradictori, sap del
que parla: amb 33 anys, enca-
ra no ha tingut fills, ni tan sols
ha canviat mai bolquers; però
això, precisament, li ha facili-
tat la tasca d’exercir –segons
diu– el periodisme de risc i
observar, sense traves ni lli-
gams paternals o sentimen-

tals, els altres. Pau Vidal –que
ha patit les conseqüències del
seu objecte d’estudi– es pren
la feina seriosament: estruc-
tura el treball de manera ci-
entífica: planteja una tesi, in-
ventaria els materials, fa pre-
guntes, constata fets i ofereix

solucions provisionals. Pri-
mer, desmunta mites i fal·là-
cies sobre la relació paternofi-
lial, els lligams entre paterni-
tat i matrimoni, el discurs
proselitista dels pares, els ob-
jectius dels diferents mem-
bres de la parella, l’instint pa-
ternal i maternal i el paper
dels fills. Després, l’autor con-
templa situacions concretes:
la patologia adolescent, la
manipulació infantil, la inso-
lidaritat de l’entorn, l’efecte
perniciós dels nens sobre els
adults (siguin pares, oncles o
amics), les formes paternals de
l’autoengany i la disparitat de
llenguatges entre els grans i
els petits. Més tard, fa un in-
ventari dels danys. I, final-
ment, incorpora una guia di-
dàctica per sortir o, si més no,
defensar-se de tot plegat. Però,
no ens equivoquem, Pau Vidal
no és un saberut o un mestre-
tites. Pau Vidal és com l’amic
aquell que tots hauríem vol-
gut tenir: una mica ximple,
bastant savi i ple d’energia. Un
amic que ens avisa dels perills
de no saber posar límits a l’a-
mor, la generositat i la paci-
ència; de les conseqüències de
no saber dir no quan cal. Te-
rapèutic.


