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L'imprès ho especificava: marcau el quadre corresponent si teniu estudis d'història o
de lingüística o de dret, o d'altres estudis de caire humanístic no especificats. Era la
sol·licitud per a unes proves de selecció de promoció interna. El nou lloc de feina em
podia suposar un sou més alt, un treball més meticulós, dels que a mi m'agraden, i
qui sap si una projecció major en el departament que em pogués facilitar l'accés a
seccions superiors, més acomodades. En aquell temps jo anava curt de cèntims, així
que (era aquella una raó entre tantes) vaig marcar els quadrets corresponents i vaig
signar. En lliurar-la em digueren que, una vegada revisades, els candidats haurien
de passar per una entrevista personal, res, poca cosa, no seria la primera vegada
que em feien fer tals papers.

Arribà el dia i, en efecte, ens aplegàrem una dotzena d'aspirants, la meitat d'ells
coneguts  meus  de  departaments  diversos.  Ens  tancaren  en  una  sala  d'espera
desconeguda  per  a  la  majoria  i,  establert  el  torn  de  rigor  (no  seguien  l'ordre
alfabètic dels nostres llinatges, potser l'ordre d'entrada de la nostra sol·licitud, o qui
ho sap!) ens anaren cridant un a un. Cinc homes més o menys uniformats i tres
dones igualment vestides em feren seure, una vegada dins, a una butaca còmoda
davant la seva taula, a un metre, massa prop d'ells per al meu gust. Si en aquell
moment hagués fet cas al meu instint, que em deia, a crits: parteix, escapat! surt
ràpid!,  és evident  que les coses no haurien anat  com varen anar, però em vaig
mantenir ferm i somrient, amb la intenció estúpida de demostrar que era un jovenet
eixerit, amb ganes de treballar i d'assumir, vaja bajanada!, noves responsabilitats.
M'explicaren  de  què  anava  el  fet:  em  farien  tres  preguntes  cada  un  i  em
qualificarien  segons  un  barem  que  havien  pactat  prèviament.  Ni  una  paraula
respecte de la feina que hauria de fer, cas de ser l'escollit. Com que arribava de
defora,  per  uns  finestrals,  una  claroreta  mústia,  tamisada  per  una  cortina  que
semblava de gasa, m'entrà una soneta dolça que em posà en guàrdia. No podia ser
que m'adormís, ni tan sols que ho insinuàs, així que em vaig espavilar com vaig
poder i  vaig  procurar respondre les qüestions que em plantejaren amb decisió i
solidesa.  Per  cert,  eren  preguntes  estranyes:  tres  d'història  del  nostre  país,  el
significat de tres expressions d'ús quotidià, tres més de geografia bàsica, tres de
costums personals, tres de religió, tres sobre moments que consideràs importants de
la meva vida, tres sobre la situació política del moment i tres (a la fi!) sobre el futur
a  curt  termini.  Els  vuit  personatges  que  tenia  davant  anaven  perfectament
sincronitzats: demanaven, anotaven, demanaven, anotaven, demanaven, anotaven,
es giraven cap al seu company o companya de la dreta i  assentien amb el cap,
callaven després i el següent començava el mateix ritual. Quan tot va acabar (què
creis que significa anar amb peus de plom? què feis immediatament després de
dinar? quin creis que és el déu vertader? temeu, a la nit, que arribi l'alba?) vaig
poder sortir, mig marejat; em digueren que en tendria notícies en una setmana.
Cansat i temorós, vaig partir cap a casa i, sense pensar ni tan sols a menjar res,
aviat em vaig ficar al llit.

Quatre dies després vaig rebre una notificació, un sobre groc a la meva taula de
feina. M'havien seleccionat i em reclamaven per a l'endemà mateix, la paperassa ja
es tramitava, no havia de preocupar-me de res. Acabava de llegir-la i el meu cap
entrava al despatx que ocupàvem els funcionaris de nivell 2. Les notícies volen. Em
felicità amb una gran rialla, em presentà com un model als altres (em vaig sentir



violent de veres) i em va dir que em vendria a veure de tant en tant. Es veu que el
nou lloc de feina no suposava canvi d'edifici oficial, només l'ascensió (simbòlica) de
tres pisos, una passa més cap al cim, afegí.

No  és  necessari  contar  tot  el  que  em  passà  aquells  primers  dies:  elogis,
enhorabones, sol·licitud de favors, gent desconeguda que em coneixia de tota la
vida,  mirades  còmplices  i  fins  i  tot  una  aproximació  clarament  física  a  dues
funcionàries del meu mateix nou nivell, que s'oferiren, ansioses, «a mostrar-m'ho
tot». No és de dir la meva felicitat inicial, una vegada a la gàbia i tancada amb set
portes i  set  cadenats aquella meva primera intuïció que m'havia fet  dubtar, dies
passats.

Quan les coses es començaren a complicar va ser quan, després d'unes setmanes de
quasi no fer res, el nou cap em convocà a concili. Solemne, m'anuncià quina seria la
meva feina: secció de revisió de textos. D'entrada no em va fer ni fred ni calor, allò.
Semblava  mecànic,  de  poca  volada,  pobre,  en  definitiva,  i  vaig  començar  a
penedir-me de la passa donada. Em parlà de responsabilitat, de generacions futures,
de com és de bàsic l'ensenyament per als infants, de la importància dels conceptes
ben explicats i ben apresos. «Començaràs avui mateix», em digué, i amb l'adéu amb
la mà em vaig sentir com si, per primer cop, de ben de veres, baixàs al pou del qual
no podria sortir fàcilment.

I la feina? A la taula em compareixia, cada dia, un feix de folis, les proves d'algun
tema (un per dia) elaborat pels redactors de les diferents editorials que editaven
llibres de text. Començava a entendre la meva funció: revisar-ho tot, text i dibuixos,
exercicis, exemples i proves autoqualificadores. Les meves instruccions eren: vermell
per a les «incorreccions científiques», blau per a les morals, groc per a les polítiques,
simple subratllat en verd per a les ortogràfiques o d'expressió i estil, redacció d'un
breu informe a la fitxa diària, a l'ordinador, sobre l'adequació dels fulls al manual
que em lliuraren el mateix dia de la reunió amb el meu cap, i marca al quadret
(sempre el quadret!), una ics, no una retxa horitzontal ni vertical ni cap burot, de
puny i lletra, i signatura, amb el meu número d'identificació personal. Feta la feina,
impressió del full d'ordinador, full de qualificació signat i feix del dia, i als sobres
plastificats a l'efecte, tres despatxos més enllà i boca de la bústia número u, que
enviava la meva feina qui sap on.

Els  textos varen  ser,  inicialment,  molt  senzills  de  revisar,  contenien  expressions
incorrectes,  contradiccions flagrants  en  dades bàsiques i  un  caramull  significatiu
d'errades ortogràfiques. Tenia a l'abast prestatgeries senceres plenes fins a dalt de
diccionaris, enciclopèdies, manuals, volums especialitzats en les mil i una matèries,
de les més senzilles a les més complicades, llibres de tota casta i condició, format,
pes i gruixa. Amic de llibres com som, em sentia més o menys recompensat per la
manca d'interès de la meva tasca diària, més enllà del fet que, si més no, dia sí dia
també aprenia coses noves. Un parell  d'hores després d'haver començat, el pilot
automàtic  se  m'activava  i  podia  passar  les  hores  següents  en  un  estat  de
semisomnolència dolça que únicament es desentumia en els moments de dubte del
color del retolador que havia de fer servir: el vermell era per a les qüestions morals
o per a les polítiques? He d'afegir que, d'aquestes, no en trobava gaires, a parer
meu, és clar. Els primers temps (unes quantes setmanes) el color que havia de fer
córrer més era el verd dels subratllats.

Naturalment, un dia les coses començaren a canviar. Era el dia que tornava de les
vacances de l'estiu, un dilluns de boira i fred anormals. El feix de folis comparegué
(sempre sobre la meva taula, posat per qui sap qui o quan) amb una noteta adjunta
amb un ganxet. La nota, manuscrita, deia: «Des d'avui les consignes són clares: cap
dels noms, fets o conceptes doblement subratllats al text no existeixen; feis-vos-ho
com vulgueu.» La meva primera reacció va ser de sorpresa: i ara? on em vénen,
aquests, amb això? A més, aquell  to de familiaritat  de la darrera frase, tan poc



professional,  què implicava? Quan vaig  llegir el  text,  ja amb diverses paraules i
frases subratllades, vaig veure que la cosa anava de veres. Per altra banda, quina
havia de ser la meva feina, amb aquells folis? si semblava que algú ja ho havia
revisat tot abans, què podia afegir jo? Com que vaig anar trobant certes errades
habituals  a  les  primeres  línies,  vaig  oblidar-me  de  la  meva  idea  inicial  de  no
revisar-lo i m'hi vaig posar. I sí, és veritat que alguna cosa havia canviat en el meu
petit món de textos. Qui sap qui, qui fos, algú, aquell que ens vigila de dalt, havia
trabucat: com era possible eliminar, d'un cop, tot el que significaven les paraules
subratllades? No eren gaires, a l'inici, però en paràgrafs posteriors el nombre de
dobles  retxes  vermelles  anava  augmentant  de  manera  escandalosa.  De  bon
començament hauria d'haver fet cas, una vegada més, a aquella picoreta molesta
que et sents al cos quan alguna espècie de parallamps situat no se sap on t'indica
que la màquina no funciona així com toca, que hi ha perill a la vista, però, una
vegada més, vaig apartar la veueta d'alarma a cops del meu sentit del deure a la
feina;  per  altra  banda  tampoc  no  sabia  quina  podria  haver  estat  la  sortida
alternativa. Les paraules, els noms, fets o conceptes subratllats, com deia la nota
manuscrita, no existien. Com és possible? No que els revisàs especialment, sinó que
no existien! que els eliminàs! Potser que en cercàs sinònims? El recurs em va venir
al cap de sobte: feis-vos-ho com vulgueu, em digueren. Com jo volgués? Endavant.
El text era d'història. Un capítol dels habituals en els manuals per a escolars, més o
menys,  dels primers nivells,  potser quan s'enfrontaven amb aquella matèria per
primera vegada a la seva vida acadèmica. La història era la propera, la del meu país,
la meva i  possiblement  la de qui  havia rebut  consignes des de més amunt  per
transferir-les als subordinats com jo. El text contava algunes anècdotes de batalles i
enderrocament de murades, d'assalts a Ciutat i saquejos a viles, de naus a l'horitzó,
d'atacs a la matinada i d'herois i heroïnes anònims en defensa de la seva petita
parcel·la de vida que ho significava tot, viure o malviure, anar passant, morir. Les
paraules més o menys guerreres no presentaven cap problema, ara bé, les paraules
referides a civilització, cultura, llengua o costums eren figues d'un altre paner. Què
tenien de mal, si eren el que s'ensenyava arreu, el que s'havia estudiat fins llavors,
el que més o menys tothom coneixia? I tant, com havien canviat els vells temps!
Vaig mirar d'empescar-me alguna solució que no fes mal d'ulls: substituïa expansió
per extensió, progrés o desenvolupament, segons els casos, i florida de les arts i de
les  lletres  per  auge,  apogeu  o  eclosió.  Com podia  evitar  nomenar  personatges
il·lustres del meu passat? Com podia substituir nom propis, personals, com podia fer
entendre  amb  paraules  diferents,  passar  per  damunt,  sense  tocar-los  a  penes,
conceptes que són a l'inici de tot el meu món, diferent del dels altres? Feis-vos-ho
com vulgueu, quina ironia, quin mal destí.

En acabar, vaig arribar a casa de pressa perquè em sentia com si em perseguissin.
Temia tornar, l'endemà, a la feina, perquè era ben conscient que el que havia fet
amb els textos no era el  que se'm demanava, ni  el  que s'esperava de mi. Vaig
dormir malament i em vaig despertar molts de pics, entre l'estupor, la pena i la
ràbia.

Al matí següent, sobre la taula, en un sobre tancat, m'esperaven els folis del dia. La
nota manuscrita era més llarga. Em venia a dir que la tàctica de la substitució no era
l'adequada. Que un fet no existeix vol dir que no existeix; no vol dir que ho diré
d'una altra manera, que miraré de maquillar-lo, que el faré més païdor. No existeix:
no existeix. No m'amenaçava, la veu, la lletra, l'esperit que hi covava darrere. El to
era, en el fons, fred i funcionarial. Únicament, al final, amb una lletra diferent, una
frase em va atemorir: «Avui anirà millor, no és així?»

Sé que som un covard; ho he estat al llarg de la meva vida, ho vaig ser aleshores i
per ventura ho som encara ara. Sí, vaig fer el que volien, qui fos, aquella veu que
mai no vaig  poder atribuir a cap persona concreta,  a cap despatx,  a cap  cos o
mirada. Vaig negar el meu passat i, amb ell, el meu futur, el de la meva gent. Vaig
corregir, tatxar, esmenar, esborrar. Vaig eliminar, en definitiva. Era un bon al·lot, un



bon treballador, un bon ciutadà, a ulls seus, i ho vaig demostrar amb anys i anys de
taula fosca, sobres tancats, folis (centenars, milers, milions, l'eternitat amb cara de
foli, amb fesomia de paraula subratllada, de colorins i tremolor), consells, consignes i
amens. No m'ho puc creure, encara, no sé com vaig poder resistir-ho, tot plegat.
Com vaig poder tancar els ulls, mirar cap a una altra banda, deixar passar davant,
retrocedir.  Aquesta  ha  estat,  però,  la  meva  vida,  i  no  puc  tornar-la  enrere,
eliminar-la com tantes altres vides que vaig eliminar. La meva veueta interior de
sempre em diu: sí, ara et fas el valent, però tu ni has fet, ni fas, ni faràs.

* * *

En això, avui, s'equivoca.

N'he de fer alguna, aviat. El règim celebra, aquests dies, els trenta anys de victòria.
L'inici del nostre extermini. El tret de sortida per a la nostra davallada a l'infern, al
fons del pou, la història que jo he contribuït a avencar.

No sé quina la faré.

Durant anys vaig esborrar i subratllar, com un assassí més dels que corren pel món i
que, amb més o menys esforç, moren al llit calentets i reconfortats.

* * *

No és, ara, la meva opció.

Mai no és tard per obrir la porta. Sé que puc, encara, refer-me'n, renegar dels meus
actes, recobrar la virtut original d'un temps, nedar cap a la platja remota d'on venc,
a contracorrent, de pressa, perquè el temps s'acaba.

Aquest és el meu consol.

N'estic decidit. I en acabar, al mar, que fa forat i tapa.
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