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AVUI ÉS UN GRAN DIA!

No podia més, no podia més...
i va sortir al defora, fent tentines

Raimon Casellas

Després d’haver estat dos anys aturat, per fi es posa 
al meu abast una bona oportunitat d’aconseguir treball. 
Es tracta d’un lloc de comptable en una important mul-
tinacional del sector químic.

Malgrat el temps transcorregut des que vaig perdre 
la meua última ocupació, encara mantinc l’esperança de 
trobar-ne una de nova, i no em resulta gens forçat de-
manar paciència a Maria. Sempre li dic el mateix: “No 
t’amoïnes, que un home tan ben preparat com jo, amb la 
meua experiència, acabarà rebent una bona oferta. Dei-
xa que el meu currículum circule per unes quantes em-
preses, i veuràs com no tardaran a interessar-se per mi”. 

En escoltar-me, ella intenta aparentar credulitat, 
però no es pot traure del cap la situació d’alguns amics 
de la nostra edat, que ja no saben a quina porta trucar: 
“Joan, sé que ets un bon professional, però també ho són 
Miquel i Toni, i mira com els va”.

He de reconéixer que comentaris d’aquesta mena 
em fan posar nerviós: “Maria, per favor, deixa Miquel i 
Toni tranquils, que el meu cas no és el mateix. Totes les 
empreses que aspiren a competir dignament a Europa 
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donen una importància cabdal a la comptabilitat analíti-
ca, i som ben pocs els comptables que dominem aquesta 
especialitat”.

Pobra Maria! En acomiadar-se de mi, estava tan in-
quieta que no ha encertat a dir-me cap paraula animo-
sa, ni tan sols quan he exclamat, abans d’eixir al carrer: 
“Avui és un gran dia!”.

Bé, crec que ja hi sóc. En efecte, el rètol de l’entra-
da anuncia el nom de la societat. He de pujar a la plan-
ta sisena i presentar-me a la senyoreta Júlia, que és la 
secretària de la senyora Helena Ballester, directora del 
departament de personal. M’ha citat a les dotze per en-
trevistar-me. Dels vint aspirants que començàrem el 
procés selectiu, sols tres hem arribat a la seua fase final. 
Si faig una bona impressió a la directora, el treball serà 
meu.

Com que les oficines de l’empresa són al pis sisé, aga-
faré l’ascensor. Quan es tenen cinquanta-tres anys, pujar 
escales fatiga molt. A més, vull mantenir-me en perfec-
tes condicions físiques i mentals per a l’entrevista. Si co-
mence parlant amb la llengua fora i torcant-me la suor 
del front, la senyora Ballester pensarà que sóc una per-
sona malaltissa.

L’ascensor ja és ací. Sols cal polsar el botó número sis i 
cap amunt! Són una meravella de l’electrònica els ascen-
sors d’avui dia. El que més m’agrada és la seua rapidesa, 
perquè et dispensa d’encetar una conversa anodina amb 
el veí o conegut que casualment t’hi acompanya. El si-
lenci no arriba a notar-se, de tan curt com es fa el viatge.

Caram, ara va i es para l’ascensor! M’he quedat sen-
se llum. No sé si serà una apagada o que l’ascensor s’ha 
atrotinat. Estic pres entre les plantes tercera i quarta. 
Bé, no passa res, faré sonar l’alarma i vindran a per mi 
de seguida.
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Sempre he cregut que l’edat no és cap problema per 
trobar una bona feina; ans al contrari, els empresaris 
més eixerits busquen gent com jo, amb experiència, 
perquè sols després d’uns quants anys aprens a relacio-
nar-te amb els clients i els proveïdors, a manar i obeir, a 
saber on és el teu lloc, a actuar amb prudència i sentit de 
la mesura, a dir les paraules justes, a no passar-te’n de 
llest alhora que tractes d’evitar que ningú no es pense 
que ets un beneit.

Però al món hi ha molta gent desassenyada, i no és 
difícil ensopegar, com ara jo en el meu últim treball, amb 
un gerent incompetent que valora més un màster en una 
universitat nord-americana, cursat de pressa i corrents 
per un jovencell sense cap experiència laboral, que no 
quinze anys de serveis prestats a la companyia amb efi-
càcia i abnegació.

De res em va servir la meua dedicació a l’empresa, 
tan desfermada que sovint l’oficina esdevenia el centre 
de la meua vida, per damunt de la dona i els fills. Fins 
i tot em vaig creure com un bajoca allò que el director 
general repetia tots els nadals: “Som una gran família!”.

Tornaré a tocar el botó d’alarma. Em sembla que el 
primer avís ha passat totalment desapercebut.

El que més em va ferir va ser la manera de comuni-
car-me el comiat. El gerent no va tenir el coratge de dir-
m’ho a la cara, i el molt desagraït em va trametre una 
carta en la qual no deia més que mentides: que havia 
baixat la meua concentració, i que a causa d’això havia 
comés errades als llibres de comptabilitat.

Quanta impostura! Tot era un invent per deixar-me 
enmig del carrer, sense cap indemnització. Després de 
tants anys de lliurar-me en cos i ànima a l’empresa, em 
pagaven així: fent-me fora com si fóra un estrany.

A fi de salvaguardar el meu honor professional, vaig 
haver d’acudir a la justícia. Després de pledejar molt, 
els jutges acabaren donant-me la raó, però no vaig 
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poder recuperar el treball. Segons la llei, si la firma em 
pagava unes quantes mensualitats, no tenia l’obligació de 
readmetre’m. Ja veus, per uns pocs diners, poden disposar 
al seu caprici de la teua vida, amb la benedicció legal.

Per estrictes raons de dignitat humana, s’imposa la 
necessitat d’aprovar una norma que declare la vigència 
del següent dret fonamental: “Tot aquell que treballa 
amb dedicació i professionalitat, i s’esforça a fer les co-
ses bé, té dret a seguir en la seua ocupació”. 

Mira que tinc mala sort! Ja són quasi les dotze; sols 
falten tres minuts per a la meua cita. De tota manera, 
en aquesta empresa em sembla que són bastant com-
prensius. De segur que si no arribe puntual, per culpa 
d’una avaria totalment aliena a la meua voluntat, em fa-
ran l’entrevista igual. La causa de força major ha estat 
admesa sempre com a justificadora de l’incompliment 
d’un deure contractual o social.

Encara que la sirena de l’alarma és eixordadora, nin-
gú no s’immuta a l’exterior. Que estrany!

La meua vida ha estat freqüentada per desgràcies de 
tota classe, però no crec en la predeterminació. Sempre 
he pensat que l’home és lliure d’elegir el seu camí; per 
tant, cadascú és responsable de les pròpies equivocaci-
ons. De tota manera, crec que els meus sentiments actu-
als no s’avenen amb aquesta idea.

Per una banda, el meu tarannà reflexiu i racionalista 
em diu que no hi ha un destí ineludible, que això són 
romanços de gent boja o desocupada que s’entreté fent 
ximpleses, com endevinar el futur o conjurar els espe-
rits del més enllà. Però, per una altra banda, no puc ne-
gar que, últimament, s’apodera de mi una sensació de 
fatalitat. M’agreuja comprovar que la fortuna està desi-
gualment repartida, i sospite l’existència d’una força so-
brenatural que s’ho passa d’allò més bé dirigint les nos-
tres vides. No puc estar-me de comparar la meua trista 
sort, amb la d’aquells coneguts que no han patit mai cap 
desgràcia grossa.
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Així i tot, no vull posar-me pessimista per una simple 
parada d’ascensor. Sols manca un minut per a les dotze. 
Si vénen a rescatar-me, encara puc arribar puntual a 
l’entrevista. Serà millor que cride fort perquè em senten: 
No... hi... ha... nin... gú... al... de... fo... ra...? No... puc... ei... 
xir... de... l’as... cen... sor...! 

És curiós, però el silenci em sembla tan imponent 
com si estiguera sol a la finca. Això no obstant, abans 
d’entrar a l’ascensor, he vist que hi havia gent al vestíbul. 
Tornaré a cridar: Per... fa... vor..., feu... al... gu... na... co... 
sa... per... des... lliu... rar... me... d’a... cí..., que... a... les... dot... 
ze.... m’es... pe... ra... la... se... nyo... re... ta... Jú... li... a...! Com 
si ploguera! Són les dotze ja, insistiré: Di... gueu... li... a... 
la... se... nyo... ra... Ba... lles... ter... que... no... sóc... al... seu... 
des... patx... per... cul... pa... de... l’as... cen... sor...!

És clar que arribaré tard a la meua cita, però no puc 
fer res per evitar-ho. Sols em queda esperar amb pacièn-
cia que aquesta andròmina es pose en marxa. M’asseuré 
a terra, que estic molt cansat.

Preferiria no haver de contar a Maria aquesta dis-
sortada experiència; si s’assabenta que l’alta tecnologia 
dels ascensors s’ha conjuminat en contra meu, caurà en 
un estat d’ensopiment crònic. 

Des que estic aturat, sóc la major part del dia a casa, 
i això fa que la nostra relació siga cada vegada més ti-
bant. Quan treballava, no teníem temps de discutir tant, 
ni calia justificar determinats silencis que ara semblen 
eterns. Ens estimem, però no sabem demostrar el nostre 
amor, ni tampoc perdonar-nos les petites faltes.

Cal reconéixer que la vida en parella sols esdevé satis-
factòria quan deixa la porta oberta unes quantes hores 
al dia perquè cada membre puga volar al seu aire. Per 
a nosaltres, la proporció ideal són dotze hores d’estar 
junts i dotze allunyats. Si s’altera aquesta distribució 
horària, comencen els problemes.
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Què passa...? Ah, la cabina s’il·lumina! Per fi torna a 
funcionar l’ascensor! Ja sóc a la planta sisena i s’obri la 
porta. Quina alegria! A les dotze i mitja en punt he recu-
perat la meua llibertat. Me n’aniré de dret a parlar amb 
la secretària i li ho explicaré tot.

—Senyoreta Júlia?
—Sí, passe avant. És vosté el senyor Bru, l’aspirant 

que faltava, no?
—En efecte. El retard no ha estat culpa meua, sinó de 

l’ascensor, que m’ha tingut retés més de mitja hora.
—No es preocupe, de seguida anunciaré la seua arri-

bada a la directora. Espere un moment, per favor.
Ho sabia! En aquesta empresa són molt considerats. 

No ha estat necessari fer cap prec perquè em reba la res-
ponsable de personal. És una secretària ben educada, i 
això em fa pensar que la seua superiora també ho serà. 
Totes les multinacionals tenen cura de les relacions hu-
manes.

—Senyor Bru, pot entrar al despatx de la senyora He-
lena.

—Gràcies. Ha estat vosté molt amable.
S’acosta el moment decisiu. És fonamental que no 

perda la serenitat. En aquestes empreses valoren positi-
vament l’autocontrol. Sé que tinc possibilitats!

—Bon dia, senyora Ballester. Disculpe si no he pogut 
arribar a l’hora acordada. Supose que la seua secretària 
ja la deu haver informada del que m’ha passat, no?

—Sega, per favor, i parle sols quan li pregunte, que 
sóc jo l’entrevistadora.

Ja he ficat la pota! No pense badar boca ni per respi-
rar, si no em pregunta. Quin caràcter més agre té aques-
ta dona!

—Bé, senyor Bru, responga a una qüestió: per què ha 
pujat vosté en ascensor i no per l’escala?

Quina pregunta més capciosa! Si li dic que se’m fa 
costerut pujar sis pisos a peu, em rebutjarà.

— El meu costum és agafar l’ascensor allí on n’hi ha, 
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sobretot quan es tracta d’un edifici de més de tres pisos. 
Tinc entés que és una pràctica prou estesa entre la gent, 
no?

—Voldrà dir entre “la seua” gent, perquè “la meua” 
s’estima més pujar a peu tots els dies per exercitar-se 
físicament. Les comoditats de la vida moderna estan 
bé, però cal no abusar-ne si volem estar en forma. 
M’explique?

—Ja ho crec! És més, sàpiga que estic d’acord amb 
vosté. Si em contracta, pense pujar sempre a peu!

—Tot seguit, passem a una altra qüestió més delicada: 
per què no ha colpejat l’ascensor en quedar-se tancat?

—Per respectar la propietat privada. No em fa goig 
trencar el que és d’altres.

Estic convençut que aquesta resposta l’ha impressio-
nada, els directius de multinacionals solen ser uns acèr-
rims defensors del dret de propietat.

—Ho sent, però no ha superat vosté cap de les dues 
proves que li he plantejat aquest matí. Ha pujat en as-
censor quan l’alternativa correcta era l’escala.

—I quina ha estat l’altra prova?
—La de la repesca. M’agrada donar una segona opor-

tunitat als aspirants, però vosté no ha sabut aprofitar-la. 
Havia previst que es quedara atrapat a l’ascensor, a fi 
d’amidar el seu grau d’agressivitat. Tanmateix, després 
de romandre-hi captiu una llarga estona, ha estat inca-
paç de destrossar-lo; justament el contrari del que s’es-
perava de vosté. L’agressivitat del personal és fonamen-
tal per potenciar la nostra mentalitat guanyadora i, per 
descomptat, l’expansió comercial de l’empresa. Hauria 
preferit morir-se de fam, que no pegar una sola trompa-
da a l’ascensor. El seu caràcter és d’una docilitat incom-
patible amb la nostra cultura empresarial. Ho sent molt!

—Més ho sent jo, senyora meua!
Ja m’ha fotut aquesta dona; per no fer l’animal m’ha 

deixat sense feina, i el que és pitjor: no sé com reaccio-
narà Maria quan s’assabente de tot aquest despropòsit.
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Robert Cortell (Carcaixent, 1958) és 
lletrat de professió i lletraferit de voca-
ció. Ha conreat diversos gèneres litera-
ris, com la poesia, el teatre i la narrativa 
curta. Fins ara, ha publicat els poemaris 
Jocs d’ambigú (edicions 96, any 2001), 
Als volts del desconcert (Editorial Com-
te d’Aure, any 2003), Subtils desenganys 
(XII Certamen de Poesia Marc Granell de 
la Vila d’Almussafes, editat l’any 2009), 

Otras voces (Ediciones Vitruvio, any 2010), Hores ingrates (IX Premi 
Ibn Jafadja de la Ciutat d’Alzira, editat l’any 2015). Quant al teatre, 
ha publicat una peça de teatre infantil (El cas de les esqueles, Edici-
ons Brosquil, any 2002) i és autor d’una versió inèdita del Tartuf de 
Molière. Com a narrador, ha publicat un altre recull de contes: His-
tòries amb un gat (Edicions La Xara, any 2003). La societat benes-
tant. Quinze històries al descobert és el primer llibre de contes que 
va publicar (Edicions La Xara, any 2001). El llibre que ara publica El 
Petit Editor és una reedició revisada de l’obra original.

Un poble 

La societat benestant. Quinze històries al descobert

Aquell ordinador no era gens cor-
rent. Anna el va comprar en una tenda 
dedicada a la venda d’equips informà-
tics de segona mà, i des del primer dia 
es va adonar que no tenia un bon cap-
teniment. En engegar-lo, notava una 
sensació estranya, tal com si l’espiaren 
des d’un lloc indeterminat de l’habita-
ció. Sense voler, li venien al cap les pa-
raules del venedor: “Aquest ordinador 
pertanyia a un jove de la teua edat; el 
pobre ha perdut el seny per culpa d’un 
desengany amorós”. Mal que bé, els pri-
mers mesos va poder utilitzar-lo amb 
una certa normalitat; tret dels dies en 
què l’aparell li plantava cara i s’entes-
tava a fer-li canviar paraules ben es-
crites, excedint-se de l’estricta funció 
correctora que calia esperar del pro-
grama de processament de textos. De 
primer moment, ella acceptava resig-
nadament aquestes de�iciències com 
al preu addicional que havia de pagar 
per no poder comprar-se un ordinador 
nou.

L’alarma es va disparar un dissab-
te, a altes hores de la nit, després que 
Anna acabara d’escriure una nota 
adreçada a Joan, el jove amb qui eixia.


