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Que tota revolució en un moment determinat de la seva trajectòria diguem-ne...
revolucionària,  ja  sigui  de  manera  fortuïta  o  altrament  deliberada,  es  begui
l'enteniment i decideixi de no aixecar-se en peu de guerra, és un fet que hom no
pot passar per alt. Efectivament, s'ha donat el cas, històricament demostrable no cal
dir, en què la revolució s'ha llevat a trenc d'alba amb unes aspiracions més aviat
minúscules. I amb aquesta disposició contra natura envers el no res o poc més, no
ha dubtat a encetar la jornada amb el posat pusil·lànime de qui tan sols té esma de
col·locar-se  l'hàbit  de  batussa,  disturbi  local  o,  com  a  molt  i  encara  gràcies,
manifestació pacífica. Acotxada per una vox populi que, tot s'ha de dir, hom titllaria
de  casolana.  Sense  carrers  o  àmplies  avingudes  tallades  al  trànsit  amb  tracció
motora. Flanquejats per transeünts que fan tard a la feina aliens als capricis d'una
revolució que ignora que ha perdut l'oremus.

En comptes de mossos d'esquadra, tindríem la oposició, poc menys que presencial,
de la guàrdia urbana i aquells apèndixs fàl·lics que els penja de la cintura. A la boca,
xiulets. A manca de masses simpatitzants a la causa, curiosos i despistats de tota
mena atrets per la oportunitat  de fer-li  la traveta, ni que sigui per espai d'unes
hores, a la monotonia. Esperonats tots ells, això sí, només faltaria, per la veu de la
dissidència perquè, tot i manifestació d'estar per casa, encara haig d'ensopegar amb
una revolució que tingui  les galtes de posar-li  fre  a  la  protesta i  la  intromissió
assenyada de les seves consignes incendiàries. Això ja seria un gra massa... I com a
colofó, manifest de cloenda a dalt d'una tarima, també improvisada, just al davant
de l'associació de veïns del barri... I  patapam. Coet final per separar els curiosos
dels despistats d'abans i fer-los tornar al parenostre de cada dia.

D'altra banda, però, es pot donar el cas, històricament demostrable també, que la
revolució vulgui vestir-se d'època. I tant. No seria la primera vegada que de cop i
volta la susdita obre el bagul de les disfresses de l'any de la picor i, remena que
remena,  es  guarneix  amb  una  cuirassa  de  ferro  treballada  amb  tota  mena  de
filigranes de caràcter cèltic i, amb un to de veu d'allò més cerimoniós diu quelcom
com ara...

-Que sàpiguen tots els presents que a partir d'avui em faré dir... escaramussa.

I tot seguit podria afegir amb el mateix to ranci d'abans quelcom com ara...

-I a veure si tenen la delicadesa de prendre'n nota, car em consta la paraula no és
gens fàcil de recordar. Es-ca-ra-mus-sa. Amb una «essa» sorda com una catedral.

I encara li restaria un fil de veu per demanar que li féssim lloc perquè de tots és ben
sabut -pontificaria darrera de la seva cuirassa amb motius mitològics cèltics- que
qualsevol  escaramussa que es preï  de ser-ho necessita d'un cert  espai  vital  per
sentir-se plenament realitzada. Així doncs, tirin cap a enrere que no hi cap.

No es facin mala sang. Convé no oblidar si  més no que per tal d'esdevenir una
senyora escaramussa com cal, la destresa en l'ús de certs accessoris, com ara un bon
escut i una espasa made, a ser possible, in Toledo, són condició sine qua non per
estar a l'alçada de les circumstàncies. A més, sempre ens queda l'esperança que



aquest gargot de revolució es penedeixi del seu rampell sobtat d'aires de grandesa i
torni a la cleda. Si d'alguna cosa peca una revolució vinguda a menys és d'un cert
tarannà indecís i, per tant, erràtic. I  això quan no li agafa per cometre bestieses
encara més indignes a la seva condició bel·ligerant. A títol personal, permetin-me
que els confessi que el que veritablement més em dol d'una revolució en estat de
crisi  d'identitat  és quan  li  agafa per ficar  el  nas on  no li  demanen.  Com quan
s'immisceix enmig d'un picabaralla i, és clar, de cop i volta el «pica» fa pataplaf, i
aleshores la baralla,  mig  nua i  sense res a mà que posar-se a sobre,  deixa les
hòsties verbals per passar a donar-ne ple protagonisme als manuals. Horrorós.

Fins a data d'avui els puc assegurar que no he trobat millor manera de redreçar una
revolució esgarriada que una escola de primària de barri a les cinc de la tarda. Faci'n
la prova, però triïn-ne una als afores. Sóc del parer que les revolucions normals,
vaja,  vostès  ja  m'entenen,  les  revolucions  de  tota  la  vida,  es  couen  en  la
clandestinitat que propicien certs marges. En la meva època, ens hauríem decantat
pel nen del io-io i les orelles tipus Dumbo. Ara molt em temo s'hauran de conformar
amb un espècimen si fa no fa semblant però amb una Playstation i uns Pepe Jeans
intencionadament esgarrapats al genoll dret. Les noietes amb cua de cavall (es veu
que encara en queda alguna) també fan el pes sempre que tinguin un Chupa Chups
a la boca i un mòbil Nokia de darrera generació a la mà. Regal de Reis de la padrina
Francesca que encara no sap com dir-li a la seva fillola que la tecnologia japonesa no
està a l'abast de la seva butxaca proletària. La resta és bufar i fer ampolles. Una
empenta de no res i... Àpala, adéu siau a la Playstation i fins a una altra senyor
Nokia... Arreveure. I  parin atenció. Per l'amor de Déu, no es deixin subornar pel
ganyot d'uns llavis a punt de propulsar canonades d'insults impropis a la seva edat.
Compte. En albirar la lluentor de la primera llàgrima segons abans de fer rodolar
galta avall, no siguin brètols i, sense concedir-li  al dubte cap oportunitat per fer
valdre el seu dret de vacil·lar, agafin-se'n com si es tractés d'un fil d'acer pur. Per res
del món no la deixin anar aquesta llàgrima. Insisteixo. Fins a data d'avui desconec
que hi hagi millor mètode per redreçar una revolució que no sap de quin peu calça
que  el  potencial  irreversible  d'una  rebequeria.  Comprovaran  com en  qüestió  de
segons li creixen unes majúscules, totes elles, en peu de guerra.
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