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Carrer. Un CAPTAIRE seu a la porta d’un caixer automàtic d’una 

sucursal bancària. Vist amb parracs. Al seu costat, un carro d’anar a 

la compra i bosses de plàstic. Té un bric de vi barat. De vegades en 

beu.  

 

CAPTAIRE.- (Cantant en veu alta.) “Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo 

me muera, sé que me vas a llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no 

me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar...”. 

 

(Apareix un CIUTADÀ, que es dirigeix al caixer automàtic. Es mira 

estranyat el CAPTAIRE. Es disposa a introduir la seua targeta de 

crèdit per fer-hi una operació.) 

 

CAPTAIRE.- (Sense mirar el CIUTADÀ. Parla amb una veu ronca, com de qui abusa 

de l’alcohol i del tabac.) Introduïu la vostra targeta o llibreta. 

 

(El CIUTADÀ se’l torna a mirar, una mica emprenyat, mentre fica la 

targeta.)  

 

CAPTAIRE.- Introduïu el vostre número d’identificació personal. 

 

(El CIUTADÀ tecleja el seu número d’identificació.) 

 

CAPTAIRE.- (D’una tirada.) Transferències, recàrrega de targetes, rebuts, tributs, 

traure diners, ingressar diners, consultes, extractes, préstec immediat. 

Introduïu la quantitat que voleu retirar o ingressar, o premeu la tecla amb 

l’opció que voleu. 

 

(El CIUTADÀ polsa una tecla.) 

 

CAPTAIRE.- Traure diners. Pitgeu la tecla amb l’opció... 

CIUTADÀ.- (Interrompent-lo.) Perdone. Li faria res callar? Sé perfectament el que 

cal fer. Sé llegir, sap? 
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CAPTAIRE.- Li molesta que parle? 

CIUTADÀ.- No és això. No em molesta que parle... 

CAPTAIRE.- Li molesta que “li” parle? 

CIUTADÀ.- Sincerament, sí. 

CAPTAIRE.- Només vull ajudar-lo. 

CIUTADÀ.- Gràcies, però no necessite la seua ajuda. 

CAPTAIRE.- N’està segur? 

CIUTADÀ.- N’estic segur. 

CAPTAIRE.- Tots necessitem l’ajuda dels altres. A soles no podríem sobreviure. 

CIUTADÀ.- Potser, però li assegure que, per a traure diners d’un caixer automàtic, 

no necessite ajuda de ningú. Sé fer-ho jo a soletes. Si volia demostrar-me 

que se sap de memòria les instruccions del caixer, ja ho ha fet. Ara, per 

favor, deixe’m tranquil. 

CAPTAIRE.- D’acord. Vosté mateix. 

 

(El CIUTADÀ torna a posar l’atenció a l’operació que duu a terme al 

caixer.) 

 

CAPTAIRE.- (Sense mirar el CIUTADÀ.) Pitgeu la tecla amb l’opció que desitgeu: 

consultar disponible, altres comptes, informació, compte corrent o estalvis, 

compte crèdit targeta, tornar al menú principal. 

 

 (El CIUTADÀ se’l mira amb ulls irats i sospira resignadament, com 

qui arriba a la conclusió que no hi ha res a fer. Pitja una tecla.) 

 

CAPTAIRE.- Compte corrent o estalvis. Vint, cinquanta, cent, dos-cents, dos-cents 

cinquanta, tres-cents, altres quantitats, tornar, acceptar. Introduïu la quantitat 

que voleu retirar i pitgeu d’acord o pitgeu la quantitat que vulgueu. 

 

(El CIUTADÀ polsa una tecla.) 

 

CAPTAIRE.- Vint euros. 

CIUTADÀ.- (Bastant emprenyat.) Escolte, ja n’hi ha prou! 
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CAPTAIRE.- Només vint euros? 

CIUTADÀ.- Mire... 

CAPTAIRE.- Només vint euros? Les coses no li van massa bé. Quan algú trau 

només vint euros d’un caixer, vol dir que... 

 

(El CIUTADÀ fa la intenció de contestar-li, però de sobte emmudeix 

i se’l mira estranyat.) 

 

CIUTADÀ.- Com sap que només vull vint euros? 

CAPTAIRE.- Que no ha demanat vint euros? 

CIUTADÀ.- Sí. 

CAPTAIRE.- Doncs... 

CIUTADÀ.- Com sap que he marcat vint euros si no m’ha vist fer-ho? 

CAPTAIRE.- És fàcil. Pel so de la tecla. 

CIUTADÀ.- Pel so de la tecla? 

CAPTAIRE.- Sí.  

CIUTADÀ.- (Sense donar crèdit a les paraules.) Pel so de la tecla? 

CAPTAIRE.- Sí. 

CIUTADÀ.- Em pren el pèl. 

CAPTAIRE.- No. 

CIUTADÀ.- Vol dir que és capaç d’encertar la quantitat que demane, només pel so 

que fa la tecla? 

CAPTAIRE.- Correcte. 

CIUTADÀ.- Açò és impossible. Totes les tecles sonen igual. 

CAPTAIRE.- Incorrecte. Totes les tecles no sonen igual. 

CIUTADÀ.- No em faça riure. 

CAPTAIRE.- És cert. Totes les tecles no sonen igual.  

CIUTADÀ.- (Es riu burleta.) D’acord. Com vosté diga. Totes les tecles no sonen igual. 

De fet, m'ha paregut que feien sonar la cinquena simfonia de Beethoven. 

CAPTAIRE.- No s’ho creu. 

CIUTADÀ.- Sí m’ho crec. Potser no era de Beethoven i era de Mozart. 

CAPTAIRE.- No, no s’ho creu. 
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CIUTADÀ.- Que sí, home, que m’ho crec. Ha tingut sort. Hui estic disposat a creure’m 

qualsevol cosa, per inversemblant que siga. 

 

(Fa la intenció de continuar amb l’operació.) 

 

CAPTAIRE.- No s’ho creu. Deixe’m que li ho demostre. 

CIUTADÀ.- No cal. 

CAPTAIRE.- Deixe’m que li ho demostre. No té res a perdre. 

CIUTADÀ.- Sí que tinc a perdre: el meu temps. M’està fent perdre el temps. Clar, per 

a vosté això de perdre el temps no deu tindre massa sentit. Però, per a mi, sí. 

No ha sentit mai allò que “el temps és or”? 

CAPTAIRE.- (Amb menyspreu.) El temps, el temps... Vol que li conte una cosa? 

CIUTADÀ.- Mire... 

 CAPTAIRE.- Una volta, al Marroc, a Marràqueix... No em mire amb eixa cara. Sí, he 

dit Marràqueix. Hi vaig anar de “viatge de plaer”, amb la meua dona. Un viatge 

de plaer amb la meua dona, sí. Tots tenim un passat. O no? Jo també. No 

deu pensar que sóc captaire de naixement... 

CIUTADÀ.- Afanye’s. Tinc una miqueta de pressa, sap? 

CAPTAIRE.- Exacte! Això mateix li vaig dir jo, al basar de Marràqueix, a un moret 

que s’entestava a vendre’m un mocador d’eixos per a fer un turbant com el 

dels tuaregs. I sap què em va contestar ell? 

CIUTADÀ.- Vés a saber! 

CAPTAIRE.- Em va dir: “Tranquil, amic. No tingues pressa. Vosaltres teniu els 

rellotges; nosaltres, el temps”. Tot seguit em va convidar a seure i em va oferir 

un te. 

CAPTAIRE.- I què? 

CIUTADÀ.- No res. Ens vam asseure i vam beure un te. 

CIUTADÀ.- Li va comprar el mocador? 

CAPTAIRE.- Òbviament, sí. 

CIUTADÀ.- (Irònicament.) Vosté no m'ha oferit te. 

CAPTAIRE.- (Oferint-li el bric de vi.) No en tinc, però el puc convidar a un vinet. En 

vol un? 

CIUTADÀ.- No, gràcies. 
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CAPTAIRE.- Vosté s’ho perd. És un bon vi. 

CIUTADÀ.- (Una altra vegada irònicament.) Sí, ja m’ho pense. El tio de la bota: un 

gran vi. 

CAPTAIRE.- Les aparences enganyen 

CIUTADÀ.- A més a més, mire: (Li ensenya el canell.) jo no porte rellotge. 

CAPTAIRE.- No el necessita. Un home en xandall que trau només vint euros d’un 

caixer a les dotze del matí no deu tindre moltes coses a fer. Es nota que no 

té faena. 

CIUTADÀ.- Escolte... 

CAPTAIRE.- Eh que no té faena? Vosté és allò que es diu un desocupat. 

CIUTADÀ.- Mire... 

CAPTAIRE.- Tinc raó o no tinc raó? 

CIUTADÀ.- Sí, es cert, però...  

CAPTAIRE.- Ho veu? No té faena. Està aturat. Li toca anar hui a l’oficina d’ocupació? 

CIUTADÀ.- No. 

CAPTAIRE.- Això vol dir que té tot el dia per perdre. Quina importància tenen cinc 

minuts? No li’n demane més, home. Deixe’m que li faça una demostració. Jo 

li he oferit este vi. És quasi tot el que tinc. Oferisca’m vosté cinc minuts. No 

és molta cosa. Li demostraré que no mentisc. Sóc capaç d’encertar el número 

de la tecla que pitja, només pel so.  

CIUTADÀ.- Això és impossible. 

CAPTAIRE.- Ja he endevinat que ha polsat les opcions “compte corrent o estalvis” i 

“vint euros”.  

CIUTADÀ.- Una coincidència. Són opcions bastant habituals. 

CAPTAIRE.- També sé el seu número secret. 

CIUTADÀ.- (Emprenyat.) Escolte... 

CAPTAIRE.- (Interrompent-lo.) No s’alarme. Acaba de dir-me que no s’ho creu. Si 

és així, tant li fa el que li puga dir un bandarra com jo, no? 

CIUTADÀ.- Això del meu número secret... 

CAPTAIRE.- O tal volta sí s’ho creu? 

CIUTADÀ.- (Una mica desconcertat, dubtant. Finalment parla amb resolució.) No..., 

no m’ho crec... 

CAPTAIRE.- En eixe cas, deixe’m que li ho demostre. Potser s’endurà una sorpresa. 
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(El CIUTADÀ dubta un moment. Finalment ho accepta amb 

resignació.) 

 

CIUTADÀ.- D’acord. Vosté guanya. Li compre el mocador encara que no m'ha oferit 

un te.  

CAPTAIRE.- (Amb un somriure entremaliat.) Però li he oferit un vinet. 

CIUTADÀ.- Correcte. Diuen que la constància sempre té premi. Què vol que fem? 

CAPTAIRE.- Per començar, cancel·le l’operació i comence de nou. 

 

 (El CIUTADÀ ho fa amb un gest de disgust. Cancel·la l’operació.)  

 

CAPTAIRE.- (Sense mirar en cap moment el caixer.) Operació cancel·lada a petició 

vostra. Retireu la vostra targeta. 

 

(El CIUTADÀ trau la targeta del caixer.) 

 

CIUTADÀ.- Introduïu la vostra targeta / llibreta i pitgeu l’opció continuar. 

 

(El CIUTADÀ hi introdueix la targeta.) 

 

CAPTAIRE.- Introduïu el vostre número d’identificació personal. 

 

(El CIUTADÀ dubta. Mira el captaire sense decidir-se a teclejar el 

número.)  

 

CAPTAIRE.- Va! No tinga por, home. 

 

(El CIUTADÀ, finalment, ho fa.) 

 

CAPTAIRE.- Set, quatre, sis, dos. 
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(El CIUTADÀ se’l mira absolutament perplex. Tot seguit observa 

detalladament el caixer, bo i buscant-hi alguna càmera. Mira 

atentament al voltant del CAPTAIRE.) 

 

CAPTAIRE.- És eixe el número que ha marcat? 

CIUTADÀ.- (Desconcertat.) Sí, però... 

CAPTAIRE.- Sí, però eixe no és el seu número d’identificació personal. N’ha teclejat 

un altre que no és el seu perquè no es fia de mi. 

 

(El CIUTADÀ se’l mira atònit.) 

 

CAPTAIRE.- No patisca. L'entenc. Jo hauria fet el mateix. Ara, si no li importa, 

marque el seu, el de debò. 

 

(El CIUTADÀ polsa quatre tecles.) 

 

CAPTAIRE.- Un, dos, tres, quatre. Fàcil. Però eixe tampoc és el seu. Vaja amb 

compte. No jugue. Només li queda una oportunitat. Si ara s’enganya, el 

compte es bloquejarà i el caixer es quedarà la targeta. 

 

(El CIUTADÀ continua mirant-se’l atònit, sense poder donar crèdit al 

que està passant. Pitja quatre tecles molt lentament per tal de no 

equivocar-se.) 

 

CAPTAIRE.- (També lentament.) Nou..., sis..., set..., vuit.  

CIUTADÀ.- (Després d’una pausa. Decidit.) Quin és el truc? Explique’m com ho fa. 

CAPTAIRE.- Ja li ho he dit: el so de les tecles. 

 

(El CIUTADÀ s’arrima ben a prop del caixer i tapa les tecles amb les 

mans. En pitja una.) 

 

CIUTADÀ.- Quina he polsat ara? 

CAPTAIRE.- Tributs. 
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CIUTADÀ.- (En pitja una altra.) I ara? 

CAPTAIRE.- Esta és òbvia: corregir. Vosté no pensa pagar cap tribut. 

CIUTADÀ.- (En pitja una altra.) I ara? 

CAPTAIRE.- Extractes. 

CIUTADÀ.- (Cada vegada més alterat.) I ara? 

CAPTAIRE.- Últims moviments. 

 

(El CIUTADÀ polsa diverses tecles per cancel·lar l’operació mentre 

el CAPTAIRE va cantant els passos amb rapidesa.) 

 

CAPTAIRE.- Cancel·lar. Operació cancel·lada a petició vostra. Retireu la vostra 

targeta. 

 

(El CIUTADÀ, malhumorat, agafa la targeta de crèdit i fa la intenció 

d’anar-se’n. S’atura de sobte i es dirigeix al CAPTAIRE en un to 

amenaçant.) 

 

CIUTADÀ.- Explique’m com ho fa! 

CAPTAIRE.- No puc. Secret professional. 

CIUTADÀ.- Explique'm com ho fa, si no vol que avise immediatament la policia! 

CAPTAIRE.- Faça-ho. 

 

(El CIUTADÀ trau el seu mòbil.) 

 

CAPTAIRE.- Caram, quin mòbil! És dels bons! En això es gasta el subsidi de 

desocupació? En mòbils d’última generació? 

 

(El CIUTADÀ no li fa cas i intenta telefonar. Passa un dit 

ansiosament per la pantalla del mòbil però sembla que no 

aconseguir telefonar.) 

 

CAPTAIRE.- Li suen massa les mans i per això no li funciona bé la pantalla tàctil. Si 

no s’haguera comprat un mòbil tan bo... 
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CIUTADÀ.- Merda de pantalla tàctil! 

CAPTAIRE.- Deixe-ho estar, home. No siga ridícul. Explique’m com s’ho farà per 

convéncer la policia que un pobre miserable com jo és capaç d’encertar, 

sense mirar, les tecles que pitja algú en un caixer automàtic. Els farà una 

demostració dels meus dons endevinatoris? No sé si ha considerat que, per 

a això, necessitaria la meua col·laboració. El més probable és que pensen 

que a vosté li falta una fornadeta i que acaben emportant-se’l. I no voldria jo 

estar en la seua pell! Supose que veu les notícies. S’ha fixat en quin geni se’ls 

ha fet últimament, als policies. Xarop de bastó per combatre la crisi! Xe, quin 

aire, quina energia! Quin estil, senyor! (Fa com si repartira colps amb una 

porra.) Pim! Pam! Nyas! Top! Pum! Llenya! Calle, calle, per l’amor de Déu! 

Va, si vol que li ho explique, li ho explicaré. Sega ací al meu costat. 

 

 (El CIUTADÀ no es mou del lloc.) 

 

CAPTAIRE.- No tinga por, home, que no mossegue. Vinga ací.  

 

 (El CIUTADÀ s’acosta a ell titubejant. Finalment s’asseu al seu 

costat.)  

 

CAPTAIRE.- Vol un glopet de vi? Ja és quasi l’hora del vermut.  

 

(Li ofereix el vi. El CIUTADÀ dubta però acaba fent-ne un glop.) 

 

CIUTADÀ.- (Amb cara de sorpresa.) Escolte, este vi està boníssim! 

CAPTAIRE.- Ja li ho he dit adés, però no m’ha fet cas. Les aparences enganyen. No 

és el del bric. Eixe no m’agrada, és molt roí. Sap què faig? El buide i l’òmplic 

amb un altre. Este es un Riojeta dels bons. Un reserva del dos mil cinc, una 

anyada excel·lent. (Davant la cara de sorpresa de l’altre, decideix donar-li una 

explicació.) Mire, és que jo no sóc el que sembla. En realitat treballe per a 

esta caixa. Millor dit: treballava per a esta caixa abans que l’afonaren i 

l’absorbira un altre banc. Supose que està al corrent de tot el tema de les 

caixes i... (El CIUTADÀ assenteix amb el cap.) Doncs bé, jo era un dels caps 
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del Departament d’Informàtica. (Assenyalant el caixer.) Conec estes 

màquines com si les haguera parides. ¿No és cert que una bona mare és 

capaç de detectar qualsevol canvi, per imperceptible que siga, en l’estat 

d’ànim del seu fillet? Això mateix em passa a mi amb els caixers automàtics. 

Vosté diu que totes les tecles sonen igual. Incorrecte. Encara que li semble 

increïble, cada tecla té el seu so característic, igual que passa amb la veu de 

les persones. I jo sóc capaç de detectar-lo. (Fa un glop de vi i li’l passa al 

CIUTADÀ. Aquest en beu també. Després d’un silenci, continua parlant.) Què 

me’n diu? Em creu ara? 

CIUTADÀ.- (Dubtós.) Bo..., pareix que hauré de rendir-me a l’evidència. Per cert, ha 

dit que treballava per a la caixa. Vol dir que ja no hi treballa? 

CAPTAIRE.- Sí i no. Si vosté està al corrent de l’assumpte, deu recordar que van 

vendre la caixa per un euro. Un euro! Imagine’s el merder que hi deu haver 

dins! Colla de pocavergonyes! Lladres! Quan ens van comunicar als 

treballadors que estaven amb l’aigua al coll i que no tenien més remei que 

vendre-la i fotre'ns al carrer, a un fum de gent, així que vaig saber el preu de 

venda, pels diaris..., ja m’entén..., que ells no ens el van dir, em vaig plantar 

al despatx del president i li vaig fer una oferta de compra immillorable.  

CIUTADÀ.- Això va fer? 

CAPTAIRE.- Això mateix. 

CIUTADÀ.- Vosté està boig. 

CAPTAIRE.- No senyor. 

CIUTADÀ.- M’està dient que volia comprar la caixa? 

CAPTAIRE.- Sí senyor! 

CIUTADÀ.- (Irònicament.) Que és vosté família de Bill Gates o del soldà de Brunei? 

CAPTAIRE.- No senyor! 

CIUTADÀ.- Aleshores no l’entenc. 

CAPTAIRE.- No cal ser milionari. 

CIUTADÀ.- Ah, no? 

CAPTAIRE.- Els vaig oferir deu euros! 

CIUTADÀ.- (Bocabadat.) Deu euros? 

CAPTAIRE.- Deu euros, sí, una quantitat deu voltes més gran que la que els oferia 

el banc! No li sembla una oferta ben generosa? 



11 

 

CIUTADÀ.- (Rient.) I tant, home, i tant!  

CAPTAIRE.- Dubte que ningú els faça mai una oferta tan rumbosa. 

CIUTADÀ.- (Seguint-li el joc.) Ningú, no en tinc cap dubte. I el president què li va 

contestar? 

CAPTAIRE.- Em va mirar com si jo fóra un marcià que acabara d’aterrar al seu 

despatx, em va recomanar amablement que m’agafara uns dies de vacances 

i va cridar el guarda de seguretat perquè m’acompanyara a la porta.  

CIUTADÀ.- I res més? 

CAPTAIRE.- Res més. Són una màfia. Una secta! Cada vegada ho veig més clar. 

Fan i desfan amb una impunitat absoluta. Ho controlen tot! Ens fan creure 

que podem decidir per nosaltres mateixos, però en realitat són ells els qui 

decideixen per nosaltres. O vosté és d’eixos que pensa innocentment que tot 

això que està succeint és només una crisi que tard o d’hora passarà i tot 

tornarà a ser com abans? (El CIUTADÀ fa un gest que sembla indicar que 

ignora la resposta.) Màtrix! Màtrix! 

CIUTADÀ.- (Estranyadíssim.) Màtrix?  

CAPTAIRE.- Màtrix, sí. Ha vist la pel·lícula? 

CIUTADÀ.- Sí, l’he vista... 

CAPTAIRE.- (Assenyalant-se el bescoll.) El bescoll. 

CIUTADÀ.- El bescoll? 

CAPTAIRE.- El bescoll, sí. Recorda que en la pel·lícula les persones tenien 

connectat un cable al bescoll, que els feia viure en un món virtual, ideal, sense 

problemes? 

CIUTADÀ.- Sí, clar que me’n recorde. Però allò era una pel·lícula. Vosté mateix ho 

acaba de dir. 

CAPTAIRE.- Una pel·lícula, sí: una pel·lícula profètica! Estic segur que algun dia 

descobrirem que ací darrere tenim un connector com el de Màtrix. De fet, mire 

este bonyet que tinc ací. Toque, toque i ho comprovarà. 

 

(El CIUTADÀ fa un gest d'aprensió.) 

 

CAPTAIRE.- Toque sense por. M'he dutxat este matí abans de vindre a la faena. 
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 (El CIUTADÀ li toca el bescoll.) 

 

CAPTAIRE.- Què? Què me'n diu? 

CIUTADÀ.- (Tocant-hi.) Però home, això són les cervicals. 

CAPTAIRE.- Eixe és l’error! Acceptar que les coses són com són, només perquè ells 

ens han dit que són així. El dia que deixem d’assumir com a borrecs la 

irreversibilitat dels fets, del destí que han preparat per a nosaltres..., eixe dia... 

serà el principi del final. 

CIUTADÀ.- El principi del final de què? 

CAPTAIRE.- Del sistema, home, del sistema. (Li ofereix el vi.) Prenga. Bega. Li 

ajudarà a vore les coses amb més claredat. 

 

 (El CIUTADÀ fa un glop de vi.) 

 

CAPTAIRE.- Ja comença a vore-ho més clar? 

CIUTADÀ.- No. 

CAPTAIRE.- No es preocupe. Uns quants glops més i se li encendrà el llum. 

CIUTADÀ.- (Després de fer un altre glop de vi.) De manera que va intentar comprar 

la caixa per deu euros i per això el van fotre al carrer. 

CAPTAIRE.- No, no em van fotre al carrer. Uns dies més tard, vaig rebre una carta 

en la qual se’m comunicava que deixava de ser cap dels serveis informàtics i 

passava a ocupar una plaça d’AS. 

CIUTADÀ.- D’as? 

CAPTAIRE.- AS: a, essa. 

CIUTADÀ.- (Sense entendre res.) A, essa? 

CAPTAIRE.- Sí, sóc un AS. 

CIUTADÀ.- (Irònic.) Un as, sí. No cal que ho diga. 

CAPTAIRE.- No és el que vosté es pensa. Sóc un AS: a essa, AS, Ambientador 

Social. 

CIUTADÀ.- (Estranyat.) Ambientador Social? 

CAPTAIRE.- Sí. I encara gràcies! A molts companys els van fer fora de mala manera. 

A mi, no es van atrevir a despatxar-me. Tinc bons contactes, ja m’entén... (Li 

fa l’ullet amb complicitat.) 
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CIUTADÀ.- Bons contactes? 

CAPTAIRE.- (Una miqueta emprenyat.) Bons contactes, sí, bons contactes. Vosté ja 

m’entén... 

CIUTADÀ.- Però això d’Ambientador Social...  

CAPTAIRE.- No s’ho creu? Mire (Trau una targeta de la butxaca i li l’ensenya.). 

CIUTADÀ.- (Llegint en veu alta.) “Josep Monerris Verdú. Ambientador Social”. 

CAPTAIRE.- Ho veu? 

CIUTADÀ.- (Al·lucinat.) Toca'm els collons, que vaig de viatge! I em podria explicar 

en què consisteix la seua faena, si no és indiscreció? 

CAPTAIRE.- Molt fàcil. El nom ho diu ben clarament: Ambientador Social. 

Ambientem la societat.  

CIUTADÀ.- Ambienten la societat? 

CAPTAIRE.- Sí, li donem “ambientet”. 

CIUTADÀ.- Què vol dir que li donen “ambientet”? 

CAPTAIRE.- Que no m’escolta quan li parle?  

CIUTADÀ.- Sí l’escolte, però, francament, em perd una miqueta. Tot això que conta 

sona a ciència ficció. 

CAPTAIRE.- És que és ciència ficció! (Sospira pacientment.) Li acabe de dir que 

vivim en un món virtual, que són una secta, que ho controlen tot. Diuen que 

estem en crisi, en una crisi molt profunda, de les que marquen una època. 

Ens ho diuen un dia sí i un altre també. Ho diuen els polítics, ho diuen els 

experts, els diaris, la tele; ho diu tot el món; nosaltres mateixos. Conclusió: 

com que estem en crisi, cal que ens sacrifiquem, cal que renunciem a molts 

dels drets que teníem fins ara; fins i tot, que obrim ben obert el cul si és 

menester. Sap on vull anar a parar? 

CIUTADÀ.- No del tot. 

CAPTAIRE.- Què fa El Tall Britànic quan arriba el Nadal? 

CIUTADÀ.- El Tall Britànic? 

CAPTAIRE.- El Corte Inglés, home, El Corte Inglés. Té poc sentit de l’humor, vosté. 

Diga-m’ho. Què fa El Corte Inglés quan arriba el Nadal? 

CIUTADÀ.- El Corte Inglés? A què trau cap ara El Corte Inglés? 

CAPTAIRE.- Què fa El Corte Inglés quan arriba el Nadal?  

CIUTADÀ.- No sé on vol anar a parar. 
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CAPTAIRE.- Conteste. 

CIUTADÀ.- No sé...  

CAPTAIRE.- Pense, home, pense: “Ya es Navidad en El Corte Inglés”. 

CIUTADÀ.- Una campanya publicitària? 

CAPTAIRE.- Exacte: “Ya es Navidad en El Corte Inglés”. Per a què? 

CIUTADÀ.- És obvi: perquè comprem.  

CAPTAIRE.- Molt bé. I què més fa? 

CIUTADÀ.- Posar a muntó de llumetes. 

CAPTAIRE.- I què més? Un, dos, tres, responda otra vez. 

CIUTADÀ.- (Dubtós.) Musiqueta de Nadal? 

CAPTAIRE.- Musiqueta de Nadal... 

CIUTADÀ.- Un pessebre... 

CAPTAIRE.- Un pessebre... 

CIUTADÀ.- Gent disfressada del Pare Noel... 

CAPTAIRE.- El Pare Noel... 

CIUTADÀ.- Gent disfressada de Reis Mags... 

CAPTAIRE.- Correcte! I tot això, per a què? 

CIUTADÀ.- No sé on vol anar a parar. 

CAPTAIRE.- Conteste. Tot això, per a què? 

CIUTADÀ.- Doncs... per crear un ambient nadalenc i que comprem... 

CAPTAIRE.- (Interrompent-lo.) Eixa és la clau! Vosté ho ha dit: per crear un 

“ambient” nadalenc; és a dir, per “ambientar” el Nadal. Per fer creure a la gent 

que no hi ha res més important en eixe moment, que no hi ha vida fora del 

Nadal, que l’única eixida possible que ens queda és comprar, comprar i 

comprar.  

CIUTADÀ.- I què? 

CAPTAIRE.- Açò d’ara és igual. La crisi s’ha d’ambientar. Dit d’una altra manera: 

s’ha de fer creure a la gent que no hi ha res més important en este moment, 

que no hi ha vida fora de la crisi, que l’única eixida possible que ens queda 

és assumir amb resignació tot allò que ells decideixen que hem d’assumir. 

Vaselina per a... ficar-nos-la millor. I ací és on entrem a escena els 

Ambientadors Socials. Quan la gent ens veu amb esta fatxa, i que en som 

tants, acaben pensant que, a pesar de les retallades i de les putades a què 
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els sotmeten, en el fons són uns afortunats perquè n’hi ha molts que estan 

pitjor que ells. Ho entén ara? 

CIUTADÀ.- M’està dient que tota eixa gent que pidola pel carrer és gent contractada? 

CAPTAIRE.- No, tots no. Alguns, desgraciadament, són reals; cada dia més, per 

cert. Ens l'estan estacant ben endins. Però altres, no; altres són Ambientadors 

Socials. 

CIUTADÀ.- No m’ho puc creure! Això seria, seria... 

CAPTAIRE.- No es deixe portar per les emocions i procure pensar racionalment.  

CIUTADÀ.- Però açò que em conta és impossible. Vol fer-me creure que algunes 

d’eixes pobres persones que pidolen pel carrer o que dormen dins dels 

caixers són gent contractada per a fer-nos pena? 

CAPTAIRE.- Entre altres coses, sí. 

CIUTADÀ.- Entre altres coses? 

CAPTAIRE.- Sí. Eixa no és l’única raó. També hi ha raons econòmiques. És més 

barat contractar un tio perquè dorma en un caixer, que un guarda de 

seguretat. En este caixer no dorm ningú perquè és un caixer xicotet en una 

sucursal de barri, però en altres en dormen tres perquè són al centre i són 

caixers molt freqüentats. Tres dormint dintre d’un caixer ambienten molt. 

Doncs crega-s’ho: un dels tres sempre és un Ambientador Social. 

CIUTADÀ.- És increïble! No m’ho puc creure. 

CAPTAIRE.- No s’ha adonat del detall que pel Nadal hi ha més gent que mai pidolant 

pels carrers? 

CIUTADÀ.- Sí, però és normal. 

CAPTAIRE.- Per què és normal? 

CIUTADÀ- No ho sé, però deu haver-hi algun motiu. 

CAPTAIRE.- I tant! Pel Nadal el cor de la gent s’entendreix més. Per això trauen al 

carrer tota la plantilla d’Ambientadors Socials. A més a més, a ells, no els 

costen gens. Els paguen les nòmines amb els diners que ells mateixos 

guanyen pidolant. 

CIUTADÀ.- Però quin són ells? 

CAPTAIRE.- (En veu baixa.) Els grans poders financers i polítics. D’això, no li’n puc 

dir res més. No m’estire la llengua, no m’estire la llengua..., que em jugue el 

lloc de treball, i fins i tot la vida. 
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CIUTADÀ.- Vosté està com una cabra. 

CAPTAIRE.- Com una cabra? Veu aquella dona que demana asseguda a terra? Eixa 

és de veritat, pobra. Estan a punt d’embargar-li la casa. En canvi, veu aquell 

home que ven mocadors al semàfor? Era company meu a la caixa. També 

treballa d’AS, però ell no té una destinació definitiva, com ara jo en este 

caixer. Ell va canviant. Cada volta li toca en un lloc diferent. Diguem-ne que 

està en expectativa de destinació. Ara ven mocadors, però, per exemple, 

quan hi ha campanyes electorals, l’envien als mítings. És d’eixos jovenets 

que es col·loquen darrere del candidat, assentint amb el cap i somrient tot el 

temps. No els ha vist mai? 

CIUTADÀ.- No m’hi he fixat, la veritat. 

CAPTAIRE.- És dels millors. Un autèntic especialista. L’envien als mítings més 

importants. (Xiuxiuejant, com si li contara un secret molt important.) Diuen 

que el president no parla si no el té darrere. 

CIUTADÀ.- El president? Quin president? 

CAPTAIRE.- El president del govern. 

CIUTADÀ.- El president del govern? 

CAPTAIRE.- Sí, home, sí. Rajoy. Li sona? 

CIUTADÀ.- Rajoy? 

CAPTAIRE.- Tal com li ho dic. Ah, i també treballa d’indignat. 

CIUTADÀ.- D’indignat?  

CAPTAIRE.- Exacte. 

CIUTADÀ.- Vol dir com aquells del 15-M? 

CAPTAIRE.- No. Aquells van per lliure. Diguem-ne que són com els free lance de la 

protesta. Protesten pel seu compte. M’entén? Eixos no compten, no 

molesten, són inofensius. Per això els permeten reunir-se i xarrar i tot això en 

què s’entretenen.  

CIUTADÀ.- Per poc temps. Que no coneix la nova llei de seguretat ciutadana? A 

partir d'ara els que es reunisquen... 

CAPTAIRE.- Ximpleries! Una manera més de recaptar diners. A més a més, forma 

part de l'entrenament policial. Pim, pam, nyas! Ho fan perquè practiquen, sap 

què vull dir? No, jo em referisc que treballa d'indignat dels que esperen on se 

celebra un acte oficial per tal d’insultar les autoritats i intentar boicotejar l’acte. 
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CIUTADÀ.- Això també està preparat? 

CAPTAIRE.- I tant! Forma part del protocol. El prestigi d’un polític professional, d’un 

banquer, d’un jutge o de qualsevol altre càrrec important es mesura per la 

quantitat d’indignats que és capaç de generar. Amic meu, ja veig que és vosté 

molt innocent. Li queda molt per aprendre encara. No se n’adona? Tot és un 

muntatge. Veu l’home que toca el violí en aquell banc? AS. Els diumenges 

treballa al futbol. És el que va perseguint i insultant el jutge de línia per tota la 

banda. Encara que li resulte difícil de creure, el carrer està ple d’Ambientadors 

Socials. No s’ha fixat que en la tele, quan entrevisten algú pels carrers de 

Barcelona, sempre té accent andalús o murcià? Ambientadors Socials. Els 

que provoquen disturbis després de les manifestacions i cremen caixers i 

contenidors, i destrossen aparadors? Ambientadors Socials. Pagats pels 

mateixos bancs. Les companyies d'assegurances paguen les destrosses i el 

govern les indemnitza. Una manera més de fer caixa. Se'n recorda de Xosé 

Mourinho, el que era entrenador del Reial Madrid? Un AS. Està en nòmina de 

les institucions europees.  

CIUTADÀ.- Mourinho? (Alçant-se.) Bo, ja n’hi ha prou! Ja he escoltat prou burrades 

hui. Em pren el pèl. Hauria de fer-se una revisió d’ací (Es toca una templa.) 

Vosté no toca bé. Mourinho! 

CAPTAIRE.- No s’ho creu? Clar, com que vosté és del Reial Madrid... 

CIUTADÀ.- Això no té res a vore. A vosté li falta un bull. Un, no: més d'un i més de 

dos bulls. Mourinho! Al·lucinant!  

CAPTAIRE.- Tranquil, home, tranquil. Encara que siga del Madrid... 

CIUTADÀ.- Sí, sóc del Madrid. Què passa?  

CAPTAIRE.- (S’alça també.) No res, home, no res. Bona elecció. Els qui manegen 

els fils, els peixos grossos, també són del Madrid. Per això van contractar 

Mourinho.  

  

(El CIUTADÀ fa un gest despectiu amb el braç i li dóna l’esquena. El 

CAPTAIRE se li acosta i li passa un braç pels muscles. El CIUTADÀ 

el rebutja.) 

 

CIUTADÀ.- Deixe'm estar! Vosté està boig! 
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CAPTAIRE.- (Pacientment.) Escolte. No es deixe portar per les emocions i pense 

amb el cap. Amb el cap! Pense: Mourinho va estar entrenant a Anglaterra 

uns quants anys. Sí o no? 

CIUTADÀ.- Sí. Al Chelsea. 

CAPTAIRE.- Allí el van preparar.  

CIUTADÀ.- Preparar? Preparar per a què? 

CAPTAIRE.- (Fent-se colpets en una de les temples.) Amb el cap! Pense amb el 

cap! Allí és on el van instruir com a AS. És dels millors. Jo diria que el number 

one. Dit d’una altra manera: és el puto amo.  

CIUTADÀ.- A vosté li falta una fornada. 

CAPTAIRE.- No es precipite en les seues conclusions. Conteste’m una pregunta i 

ho entendrà. D’on és Mourinho? 

CIUTADÀ.- De Portugal.  

CAPTAIRE.- Vaja, està ben informat, eh? 

CIUTADÀ.- No cal haver estudiat molt per contestar eixa pregunta. Tot el món ho 

sap. 

CAPTAIRE.- Correcte. Ara diga’m: en quins països ha entrenat? Si li agrada el 

futbol, ha de saber-ho. Un xiquet de Primària ho sabria. 

CIUTADÀ.- Jo no he dit que m’agrade el futbol. 

CAPTAIRE.- Però li agrada. 

CIUTADÀ.- El futbol no li agrada a tot el món. 

CAPTAIRE.- Li agrada o no li agrada? 

CIUTADÀ.- Hi ha gent a qui no li agrada. 

CAPTAIRE.- Sí o no? 

CIUTADÀ.- I què, si m’agradara? Seria un delicte? 

CAPTAIRE.- Sí o no? 

CIUTADÀ.- Sí, m’agrada. (Irònicament.) Vosté es pensa que ho sap tot. És molt 

sabut, vosté. Com sap que m’agrada el futbol? I com sabia que sóc del Reial 

Madrid? Explique-m’ho, sabut. Potser endevina els gustos de la gent només 

pel to de la veu, igual que fa amb les tecles del caixer? 

CAPTAIRE.- No. Hi ha un detall que el delata. 

CIUTADÀ.- (Irònicament un altra vegada.) Ah, sí?  

CAPTAIRE.- Sí, no cal ser el detectiu Colombo per descobrir-ho. 
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CIUTADÀ.- I quin és el detall que em delata, senyor Colombo?  

CAPTAIRE.- Porta un xandall del Reial Madrid. 

 

 (El CIUTADÀ obri la boca sense saber què dir. S’avergonyeix de la 

seua pròpia estupidesa.) 

 

CAPTAIRE.- No patisca, home. Tots tenim lapsus de tant en tant. (Li passa el braç 

pels muscles.) Ara conteste la pregunta. En quins països ha entrenat 

Mourinho, a més d’Anglaterra?  

CIUTADÀ.- (Pensant-s’ho.) Portugal..., Itàlia... i Espanya. 

CAPTAIRE.- Correcte. Ara lligue caps: Portugal..., Itàlia..., Espanya... No li diu res 

això? Quin país diria que falta? Portugal..., Itàlia..., Espanya... i... 

CIUTADÀ.- (Com si acabara de fer un gran descobriment.) Grècia! 

 

 (El CAPTAIRE li fa uns colpets de confirmació al muscle mentre el 

CIUTADÀ roman absolutament astorat.) 

 

CIUTADÀ.- Grècia! 

CAPTAIRE.- Correcte, tinent Colombo. Ja vorà com d’ací a uns anys acaba 

entrenant el Panathinaikos. 

CIUTADÀ.- O l’Olimpiakos! 

CAPTAIRE.- Correcte. Comença a pensar amb el cap. Se n’adona? És tot un 

muntatge. 

CIUTADÀ.- Però ara ha tornat a Anglaterra. 

CAPTAIRE.- Té raó. Per reciclar-se. Cada cinc anys han de rebre formació per tal 

d’estar sempre al dia. 

CIUTADÀ.- Cada cinc anys? 

CAPTAIRE.- Traga el compte: dos anys a Milà i tres a Madrid. Cinc en total.  

CIUTADÀ.- (Absort, sense donar crèdit als seus propis pensaments.) És increïble! 

CAPTAIRE.- Eh que sí? 

CIUTADÀ.- (Pensant encara en veu alta.) A l’Olimpiakos! 

CAPTAIRE.- Per cert, molt bonic el xandall. 

CIUTADÀ.- Gràcies. 
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CAPTAIRE.- Encara que és d’imitació. L’ha comprat als xinos. 

CIUTADÀ.- Què diu ara! És el xandall oficial. Em va costar un ull de la cara! 

CAPTAIRE.- (Li passa una mà pels muscles fraternalment.) Vinga, home. Amb mi, 

no cal que dissimule. És dels xinos, es veu de lluny. 

CIUTADÀ.- Que es veu de lluny? Explique-m’ho, sabut. En què es basa per dir que 

és dels xinos. 

CAPTAIRE.- La senyera. 

CIUTADÀ.- (Estranyat.) Com? 

CAPTAIRE.- (Assenyalant l’escut.) La senyera. 

CIUTADÀ.- La senyera? Quina senyera? 

CAPTAIRE.- Al mig de l’escut. No se n’ha adonat? Hi ha una senyera al mig de 

l’escut. Ja sap que els xinos tenen unes idees una miqueta confuses sobre 

nosaltres. Però no patisca, és xicoteta i no es veu molt. 

CIUTADÀ.- (Fa la intenció de descordar-se el xandall per tal de llevar-se’l, 

completament enfurismat.)  Em cague en els xinos dels ous! 

CAPTAIRE.- No, home, no patisca. És una broma. No hi ha cap senyera. 

CIUTADÀ.- (Se’l mira amb ràbia i parla després d’un breu silenci.) Una broma? 

CAPTAIRE.- No s’enfade. On està el seu sentit de l'humor? De tota manera, 

reconega que la broma era bona. Una senyera a l’escut del Reial Madrid! 

Talment com una rastellera d’alls al coll d’un vampir. (Riu divertit.) 

CIUTADÀ.- És molt graciós, vosté.  

CAPTAIRE.- No s’enfade, que no val la pena. Hi ha motius molt més importants per 

cabrejar-se que una brometa innocent. I, fet i fet, jo tenia raó. El xandall és 

dels xinos. 

CIUTADÀ.- Sí, és dels xinos. No em puc permetre comprar-me l’oficial. De tota 

manera, vosté no és precisament la persona més adequada per parlar de 

roba de marca. S’ha mirat en un espill últimament? No voldria ofendre’l, (Es 

toca el nas amb un dit.) però fa una pudoreta que alimenta.  

CAPTAIRE.- Ja ho sé. Forma part de la meua caracterització.  

CIUTADÀ.- De la seua caracterització? 

CAPTAIRE.- Sí. 

CIUTADÀ.- Anar brut forma part de...? 
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CAPTAIRE.- (Interrompent-lo.) No és brutesa. Em dutxe tots els dies i vaig sempre 

ben mudat. 

CIUTADÀ.- Em vol prendre el pèl una altra volta. 

CAPTAIRE.- No. Li estic parlant seriosament. La pudor no és meua. Són perfums 

preparats a posta.  

CIUTADÀ.- Com? 

CAPTAIRE.- (Es dirigeix a una de les bosses i en trau uns flascons. Li’ls ensenya 

d’un en un.) Mire. Este fa pudor de suor. Este, de peus, com de formatge 

ranci. Este, de fum. Este, de brutesa, de no rentar-se, m’entén? 

CIUTADÀ.- (Completament astorat.) No m’ho puc creure! 

CAPTAIRE.- Este és fantàstic. Fa pudor de resclosit. Olore’l i ho comprovarà. (Li fa 

una flitada de perfum.) 

CIUTADÀ.- (Apartant-se i arrufant el nas.) Però què fa? Uf! Quin fàstic! Fa pudor de 

resclosit. 

CAPTAIRE.- Ja li ho havia dit. Hi ha un perfum per a cada situació. Este de resclosit 

el fan servir molt els companys que dormen als caixers. Este, i el de formatge 

ranci. És una de les primeres lliçons que ens ensenyen quan ens instrueixen 

com a Ambientadors Socials. Ja deu saber que les coses no ens entren 

només a través de la vista. Els altres sentits també són importants. I, entre 

ells, l’olfacte és definitiu. Que vosté donaria un euret a un pobre que fera una 

oloreta com si s’acabara d’afaitar i de dutxar? Eh que no? Li donaria una 

monedeta a una dona que anara vestida amb parracs, però amb fragància 

de Carolina Herrera o Chanel número 5?  

CIUTADÀ.- Supose que no. 

CAPTAIRE.- Suposa, no. De segur que no! I també hi ha l’oïda. L’oïda és molt 

important. S’ha fixat en la meua veu? 

CIUTADÀ.- La seua veu? 

CAPTAIRE.- La meua veu, sí. Què me’n pot dir? 

CIUTADÀ- Què li puc dir de la seua veu? 

CAPTAIRE.- Sí. Com és? 

CIUTADÀ.- Home, doncs... 

CAPTAIRE.- Parle sense por. Siga sincer. És una veu aguda, greu, fina, ronca, 

elegant, basta, melindrosa...? Diga-m’ho. Com és? 
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CIUTADÀ.- Més aviat ronca. 

CAPTAIRE.- Què més? Diria que és elegant? 

CIUTADÀ.- No. 

CAPTAIRE.- Basta? Diga-m’ho. Sense por. 

CIUTADÀ.- Doncs, ara que ho diu, sí: basta. No s’ofenga, però sí. Té una veu 

bastant desagradable. 

CAPTAIRE.- Exacte. Tinc una veu ronca i desagradable, no gens elegant. Però no 

deu haver pensat que és la meua veu real. 

CIUTADÀ.- Com que no? Vol dir que eixa no és la seua veu natural? 

CAPTAIRE.- Òbviament, no. (Canviant de sobte el seu registre de veu. Ara parla 

amb una veu ben modulada, no gens ronca.) Mire. Potser no s’ho creurà, 

però jo vaig estudiar en un col·legi privat, un dels millors de la ciutat. Allí vaig 

rebre una educació selecta que em va permetre continuar els estudis en una 

universitat privada exclusiva, una de les millors del país, d’eixes reservades 

per a butxaques privilegiades. Tinc una veu ben educada i elegant, no li 

sembla? Disculpe la immodèstia. No m’agradaria que entenguera esta 

declaració com una mostra de presumpció. La nostra preparació com a 

Ambientadors Socials inclou també un treball exhaustiu de foniatria per tal 

de trobar el registre de veu adient per a cada situació. És lògic. Pense en 

eixe company meu de qui li he parlat fa un moment, el que treballa al futbol 

perseguint el jutge de línia per la banda. Se l’imagina insultant el linier amb 

una veu com esta, com la que li parle ara? (Amb tranquil·litat i elegància, 

sense cridar.) “Cabró”. “Fill de puta”. No gens convincent. En canvi, amb una 

altra veu, la cosa és ben diferent. (Canviant una altra vegada al registre 

anterior, fa com si perseguira el linier per la banda del camp.) Linier, eres un 

cabró! Fica’t la bandera pel cul, fill de puta! (Es dirigeix al CIUTADÀ.) Canvia 

molt la cosa, no? 

CIUTADÀ.- (Bocabadat, sense eixir del seu astorament.) Estic al·lucinant. Com més 

va, més al·lucine. De manera que tot és una farsa?  

CAPTAIRE.- Tot. 

CIUTADÀ.- (Irònicament.) Ara em dirà que eixa roba que porta és de Calvin Klein. 
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 (El CAPTAIRE somriu. S’acosta al CIUTADÀ i li mostra desvanit 

l’etiqueta del seu abric.) 

 

CIUTADÀ.- (Després de llegir l’etiqueta.) Al·lucine! 

 

 (El CAPTAIRE se’l mira sense parar de somriure.) 

 

CIUTADÀ.- (Després d’una pausa.) I ara em dirà també que no és roba vella, sinó 

que la fabriquen així a posta, que és de disseny. 

 

 (El CAPTAIRE no contesta. Continua somrient i fa un gest que vol 

indicar que sí.) 

 

CIUTADÀ.- Hi ha per cagar-se!  

CAPTAIRE.- És una roba caríssima. Primeres marques, sap? Me la proporciona un 

amic meu molt influent. De gorra. No em costa ni un euro.  

CIUTADÀ.- Un amic seu? Debades? 

CAPTAIRE.- Sí. Ja li he dit que tinc molts bons contactes. Mire, si tot va bé, el proper 

Nadal em tocarà la loteria. Tinc un altre amic a qui ja li ha tocat no sé quantes 

voltes. 

CIUTADÀ.- (Bocabadat.) La loteria... 

CAPTAIRE.- La loteria, sí.  

CIUTADÀ.- Clar, i ara em dirà que l'amic que li regala la roba és aquell a qui li 

regalaven... trages. 

CAPTAIRE.- Exacte, però no diga el nom! 

CIUTADÀ.- Per què? 

CAPTAIRE.- No el diga. És més segur per a vosté i per a mi. Faça’m cas. 

CIUTADÀ.- D’acord. Doncs ara em dirà que... (Remarcant les paraules.) “eixe que 

vosté i jo estem pensant a qui li van regalar... quatre trages” també és un 

AS, un ambientador social? 

CAPTAIRE.- (Somrient.) No va desencaminat. Però no, no és un AS. És un DAP. 

CIUTADÀ.- Com? 

CAPTAIRE.- Un DAP: Desviador de l’Atenció Pública. 
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CIUTADÀ.- Desviador de l’Atenció Pública? Què collons és això? 

CAPTAIRE.- Pense, home, pense. El nom ho diu ben claret: Desviador de l’Atenció 

Pública. Són persones preparades per desviar l’atenció de la gent cap a on 

a ells els interessa. 

CIUTADÀ.- Cap a on interessa, a qui? 

CAPTAIRE.- A ells..., als que manen, als que controlen tot. Màtrix, recorde-se’n. 

Faça memòria. Recorda allò que va dir (Remarcant les paraules.) “eixe que 

vosté i jo estem pensant”? Allò que una persona no es ven per quatre... 

trages.  

CIUTADÀ.- Sí, me’n recorde. 

CAPTAIRE.- Deia la veritat. Un polític no es juga la seua carrera per quatre trages. 

Més raó que un sant! Allò era només la punta de l’iceberg. Però mentre ens 

mantenien distrets en el tema de la roba, ells s’omplien les butxaques a 

cabassos per un altre costat. En això consisteix la feina d’un DAP. El 

repertori és d’allò més variat: trages, bosses de Louis Vuitton, aeroports 

sense avions, subvencions a clubs de futbol...  

CIUTADÀ.- M’està dient que... (Remarcant les paraules.) “eixe que vosté i jo estem 

pensant de l’aeroport per a passejar les persones...” 

CAPTAIRE.- Ja li he dit que l'any que ve em tocarà la grossa de Nadal? 

CIUTADÀ.- Sí, ja m'ho ha dit. Escolte: eixe de l'aeroport per a les persones també 

és un DAP? 

CAPTAIRE.- I tant! (Enyorant.) Era un gran DAP! Dels millors!       

CIUTADÀ.- Era? Vol dir que ja no ho és? 

CAPTAIRE.- No, ja no. 

CIUTADÀ.- Per què? 

CAPTAIRE.- Quan un DAP ja ha acomplert la seua tasca, el retiren. 

CIUTADÀ.- El retiren? On? 

CAPTAIRE.- Simplement el fan desaparéixer de la primera línia. Normalment 

acaben ocupant un càrrec important en alguna empresa privada. Ja sap..., 

telefonia, sector energètic, banca...  

 

 (Sona el mòbil del CIUTADÀ.)  
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CIUTADÀ.- Perdone.  

 

(Contesta. El CAPTAIRE escolta la conversa atentament però 

dissimulada.) 

 

CIUTADÀ.- Diga? Sí, digues, mare. No, encara no he anat. Estic... (Dubta.) estic... 

fent-me un vinet... amb un amic. No, no tardaré. No, dis-li al pare que ja ho 

compre jo. Sí, mare, passe pel supermercat i vaig a casa. Sí... No..., no tinc 

molta fam, no. Sí, mare, no patisques. Sí, mare, sí. Ara mateix vaig. (Penja 

el mòbil. Al CAPTAIRE.) Ma mare. 

CAPTAIRE.- Sa mare, sí. Fa molt que s’ha separat? 

CIUTADÀ.- Separat? 

CAPTAIRE.- De la seua dona. 

  

 (El CIUTADÀ se’l mira bocabadat, sense saber què dir.) 

 

CIUTADÀ.- Com sap que...? (Renuncia a continuar preguntant. Després d’una 

pausa.) Un any i mig. 

CAPTAIRE.- I quant fa que es va quedar sense faena? 

CIUTADÀ.- Un any. 

CAPTAIRE.- (Després d’una pausa.) Les desgràcies mai no vénen soles. 

CIUTADÀ.- (Seriós.) Això diuen. 

CAPTAIRE.- I és cert. (Després d’una pausa. La conversa no és fluïda. Hi ha 

pauses entre cada un dels parlaments.) Qui va donar el pas? 

CIUTADÀ.- Com? 

CAPTAIRE.- La separació..., de qui va nàixer la idea de separar-se? 

CIUTADÀ.- (Incòmode.) De tots dos. Va ser una separació de mutu acord..., 

amistosa. 

CAPTAIRE.- Ah, molt bé. Millor. 

CIUTADÀ.- Sí..., (En un to de certa amargor.) millor. 

CAPTAIRE.- I ara viu a cals seus pares. 

CIUTADÀ.- Sí. (Amb certa duresa continguda.) La meua dona es va quedar el pis... 

Pels fills, sap? Era millor així. 
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CAPTAIRE.- Ja ho entenc, sí. 

CIUTADÀ.- Els fills han d’estar amb sa mare...  

CAPTAIRE.- (Comprensiu.) Clar, clar. 

CIUTADÀ.- Una mare és una mare... 

 

 (Es fa una pausa llarga. El CIUTADÀ fa unes passes pensatiu.)  

 

CAPTAIRE.- (Li ofereix un cigarret.) Fuma? 

CIUTADÀ.- No, gràcies. (Es fixa en el paquet de tabac.) Caram..., Malboro. No es 

priva de res. 

  

(El CAPTAIRE somriu i s’encén un cigarret. Tots dos romanen una 

estona en silenci. Les seues mirades van resseguint una dona 

imaginària que passa per davant d’ells. El CIUTADÀ es rasca 

lleugerament la bragueta mentre se la mira amb cara de mala bava.)  

 

CAPTAIRE.- (A la dona imaginària.) Mare de Déu Senyor, quin bombó! Que bona 

estàs, bonica! Si tingueres les mamelles una miqueta més grans, series la 

reina del món! (Al CIUTADÀ.) Espectacular, la xiqueta, eh? 

CIUTADÀ.- Espectacular, sí. Ara que..., això que li ha dit de les mamelles, no li deu 

haver agradat molt. 

CAPTAIRE.- Ja ho sé, però... la faena és la faena. 

CIUTADÀ.- La faena? Què té a vore la faena amb això? 

CAPTAIRE.- Veu aquella xicona que reparteix paperets allà, al cantó? (Assenyala 

cap a on suposadament s’ha dirigit la dona.) Aquella que té dos... (Fa el gest 

de tindre dos pits ben grans.) Reparteix publicitat d’una clínica d’estètica. 

Cirurgia per a engrandir els pits. Jo prepare el terreny i la meua companya 

acaba d’adobar-lo. Sap per on vaig? 

CIUTADÀ.- M’està dient que també treballa per a eixa clínica, i que la seua faena 

consisteix a fer que les dones creguen que necessiten omplir-se el pits? 

CAPTAIRE.- Fàcil, no troba? És... com un complement de la nòmina. Em paguen 

en un sobret. Ja sap que ara està de moda açò de pagar en sobres. Total, a 

mi no em costa gens fer-ho. Ja que estic ací... 
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CIUTADÀ.- (Bocabadat.) Al·lucinant! 

CAPTAIRE.- La seua dona, vull dir la seua ex, té bones mamelles? 

CIUTADÀ.- (Molest.) A vosté què li importà, com té o no les mamelles la meua dona. 

(Rectificant.) Vull dir... la meua ex. 

CAPTAIRE.- No s’ofenga, home. Al cap i a la fi, ja no és la seua dona. 

 

 (El CIUTADÀ no respon. Roman en silenci, desficiós.) 

 

CAPTAIRE.- Deu ser dur acceptar que la teua dona et pose banyes, no? (Fa el 

senyal de les banyes.) 

CIUTADÀ.- Però què s’ha pensat! 

 

(El CIUTADÀ s’abalança sobre el CAPTAIRE i l’agarra per les 

solapes. En aquest moment salta l’alarma del banc. El CIUTADÀ 

mira atònit al seu voltant.) 

 

CAPTAIRE.- Solte’m! Solte'm o abans de dos minuts estarem envoltats de policies!  

Ja sap: pim! Pam! Nyas! Top! Pum! Llenya! 

 

 (El CIUTADÀ el deixa anar i el CAPTAIRE s’acosta al caixer i li parla, 

lentament, sil·labejant les paraules.) 

 

CAPTAIRE.- No hay ninguna amnistía fiscal. Lo que hay es una regularización de 

rentas y activos ocultos. 

 

 (L’alarma s’atura.) 

 

CIUTADÀ.- Què collons ha fet? 

CAPTAIRE.- És la contrasenya.  

CIUTADÀ.- La contrasenya? 

CAPTAIRE.- Sí. La contrasenya per a parar l’alarma. La canvien cada setmana. Per 

seguretat, sap? Els AS treballem protegits. La nostra és una feina que de 
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vegades pot resultar perillosa, com vosté mateix deu haver constatat. Per 

cert, està fort. Caram, em pensava que m’arreava. 

CIUTADÀ.- De què em sona eixa contrasenya? A qui li he sentit dir això? Com era? 

CAPTAIRE.- Que no l’ha escoltada? 

CIUTADÀ.- Sí, però com era? Diga-me-la. 

CAPTAIRE.- No puc. Ho sent. Va contra les normes. 

CIUTADÀ.- (Intentant recordar-la. Es dirigeix al caixer tot cridant.) No hay amnistía 

fiscal... Lo que hay es una normalización..., no, una...  com era...? Una no sé 

qué de rentas...  

CAPTAIRE.- (L’aparta del caixer. Li parla en secret, a part.) No hay ninguna 

amnistía fiscal. Lo que hay es una regularización de rentas y activos ocultos. 

(Al CIUTADÀ.) Ja està content? 

CIUTADÀ.- Ah, ja sé de què em sona. No és la que va dir el ministre...? 

CAPTAIRE.- (Interrompent-lo.) Sí, eixe mateix! I ara, calle! M’està posant en un 

compromís. Tenim prohibit revelar les contrasenyes. Si els meus superiors 

se n’assabentaren, em cauria una bona sanció. (Desviant el tema.) Estava 

parlant-me de la seua dona... 

 

 (EL CIUTADÀ se’n recorda i fa la intenció de tornar a agarrar-lo per 

les solapes, però en recordar l’alarma el deixa anar i camina capbaix 

per l’escenari.) 

 

CAPTAIRE.- Li va posar banyes, eh que sí? 

CIUTADÀ.- Com ho ha endevinat? 

CAPTAIRE.- Per la manera com ha mirat la xicona. 

CIUTADÀ.- Com l’he mirada? 

CAPTAIRE.- Feia ulls d’odi mentre es rascava els ous. Més o menys així... (L’imita.) 

Es veu de lluny que té alguna mena de ressentiment cap a les dones, i he 

suposat que deu ser perquè la seua li va posar banyes. M’enganye? 

CIUTADÀ.- (Després d’una pausa.) No, no s’enganya. És molt observador. 

CAPTAIRE.- Ser observador és imprescindible en este treball. 

CIUTADÀ.- Ja ho veig. 

CAPTAIRE.- Aleshores no va ser una separació amistosa, com m’ha dit adés. 
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CIUTADÀ.- No. Ella em va abandonar. Em va abandonar per un altre. 

CAPTAIRE.- Vol que en parlem? 

CIUTADÀ.- No. 

CAPTAIRE.- N’està segur? 

CIUTADÀ.- Sí. 

CAPTAIRE.- Potser li faria bé parlar-ne. De vegades... 

CIUTADÀ.- (Interrompent-lo.) No vull parlar-ne. Prou. Canviem de tema. 

CAPTAIRE.- D’acord. Com vulga. La vida pot ser molt puta a voltes. Però no 

patisca. Diuen que no hi ha mal que dure cent anys. Va a ratxes. Clar que, 

la seua, és una ratxa dura: primer l’abandona la dona i després el boten de 

la faena. (De sobte calla i mira el CIUTADÀ amb prevenció.) Només li faltaria 

haver invertit en participacions preferents. (El CIUTADÀ no contesta. Breu 

pausa.) No em diga que té participacions... 

CIUTADÀ.- (Interrompent-lo.) No, no... no en tinc.  

CAPTAIRE.- Ah, bé. M’havia espantat. 

CIUTADÀ.- No, no en tinc... Jo..., no. (Després d’una pausa, amb vehemència.) Els 

meus pares. Els meus pares, sí. 

CAPTAIRE.- Ho sabia! Ho sabia! No és que ho sabera per ser un AS, no. Però ho 

intuïa. M’ho temia. Les desgràcies mai no vénen soles. Són ratxes, ja li ho 

he dit.  

CIUTADÀ.- Els van enganyar, com a quasi tots. El malparit del director els va cridar 

un dia i..., ja sap com va anar el tema..., que si una inversió fantàstica..., 

totalment segura..., una ganga... Vosté ja ho deu saber massa bé, si va 

treballar en una caixa. 

CAPTAIRE.- No cal que m’ho conte. 

CIUTADÀ.- Mon pare té vuitanta-dos anys i ma mare, vuitanta. Li degué resultar 

fàcil convéncer-los, al bastard aquell. No em diga que no hi ha per trencar-li 

la cara. 

CAPTAIRE.- I tant! Li la va trencar? 

CIUTADÀ.- Com? 

CAPTAIRE.- Li va trencar la cara? 

CIUTADÀ.- No, no li la vaig trencar. Encara que s’ho mereixia! 

CAPTAIRE.- Doncs per què no ho va fer? Si s’ho mereixia... 
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(El CIUTADÀ se’l mira perplex, sense saber ben bé si, allò que li diu 

el CAPTAIRE, li ho diu de debò. Finalment parla amb amargor.) 

 

CIUTADÀ.- Sí, s’ho mereixia, però...  

CAPTAIRE.- Ni tan sols va anar al banc i li va cantar les quaranta? Si més no, això 

sí podia haver-ho fet. 

CIUTADÀ.- Si haguera anat al banc a cantar-li les quaranta, probablement hauria 

acabat trencant-li la cara. 

CAPTAIRE.- (Li fa uns colpets al muscle.) Té raó. No patisca. En realitat va actuar 

correctament. La violència no duu enlloc. 

CIUTADÀ.- Jo ja no estic tan segur d’això. 

CAPTAIRE.- Aleshores, si no n’està tan segur, per què no li va cantar les quaranta 

i després li va trencar la cara? 

CIUTADÀ.- No ho sé. 

CAPTAIRE.- Potser li feia por? 

CIUTADÀ.- Por? A mi? (Somriu sarcàsticament.) El mitja merda eixe?  

CAPTAIRE.- N’han perdut molts, de diners? 

CIUTADÀ.- No; molts, no: tots! Els estalvis de tota la seua puta vida. 

 

 (Pausa. Silenci llarg.) 

 

CIUTADÀ.- Li havia d'haver trencat la cara.  

 

 (Pausa. Silenci llarg.) 

 

CAPTAIRE.- En resum: la seua dona li posa banyes i l’abandona, el foten fora de 

la faena i els seus pares, en un tancar i obrir d’ulls, es queden sense un duro. 

Collins, quin panorama! 

 

 (Pausa. Silenci llarg.) 

 

CAPTAIRE.- De manera que ara viu a cals pares. 
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CIUTADÀ.- Sí. 

CAPTAIRE.- Molts anys té? 

CIUTADÀ.- Cinquanta. 

CAPTAIRE.- Cinquanta! Qui li ho havia de dir! Cinquanta anys i vivint a cals pares! 

CIUTADÀ.- Sí, qui m’ho havia de dir! Però no tinc un altre remei. A hores d’ara no 

em puc permetre llogar ni comprar un pis. (Irònicament.) No és un bon 

moment per independitzar-se. 

CAPTAIRE.- Que curiós! Açò mateix és el que li deia Mariano Rajoy a Artur Mas. 

 

 (L’alarma s’encén i sona sorollosament. El CAPTAIRE es fa uns 

colpets al cap, bo i significant que ha ficat la pota, i s’hi dirigeix 

apressadament.)  

 

CAPTAIRE.- No hay ninguna amnistía fiscal. Lo que hay es una regularización de 

rentas y activos ocultos. (L’alarma s’atura immediatament.) Cony d’alarma!  

CIUTADÀ.- (Atònit.) Per què s’ha disparat? 

CAPTAIRE.- Ja li he dit que és més segur no dir noms. Quan l’alarma detecta 

paraules perilloses, es dispara.  

CIUTADÀ.- Perilloses? 

CAPTAIRE.- (Impacient.) Sí, perilloses..., perilloses! 

CIUTADÀ.- Perilloses per a qui? 

CAPTAIRE.- (Assenyalant-se una templa.) Recorde-se’n: Màtrix, Màtrix!  

CIUTADÀ.- Vol fer-me creure que l’alarma salta si sent dir Mariano Rajoy? 

 

 (Es dispara l’alarma una altra vegada. El CAPTAIRE hi acut a corre-

cuita per tal de desactivar-la.) 

 

CAPTAIRE.- No hay ninguna amnistía fiscal. Lo que hay es una regularización de 

rentas y activos ocultos. 

 

 (L’alarma s’atura.) 

 

CAPTAIRE.- Què em diu ara? Està convençut. 
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CIUTADÀ.- (Vehement.) Mariano Rajoy!  

 

 (Es dispara l’alarma una altra vegada, aquesta vegada amb un gran 

estrèpit. El CAPTAIRE hi acut a corre-cuita per tal de desactivar-la.) 

 

CAPTAIRE.- No hay ninguna amnistía fiscal. Lo que hay es una regularización de 

rentas y activos ocultos. (S’atura l’alarma. Al CIUTADÀ.) Prou! Acabarà 

aconseguint que es presente ací la policia. Ja sap: pim! Pam! Nyas! Top! 

Pum! Llenya! Té sort que este és un caixer menudet en un barri tranquil, que 

si no... Ja s’ho creu o no, açò de l’alarma? 

CIUTADÀ.- M’ho crec, m’ho crec. M’he de rendir a l’evidència. (Es gira cap al 

caixer.) Artur Mas! 

 

 (L’alarma no és dispara.) 

 

CIUTADÀ.- I això? Per què no s’ha disparat ara? 

CAPTAIRE.- És que és molt sensible. Vosté deu ser dels pocs que pronuncia 

correctament Artur, i per això no ha reconegut la paraula. No s’ha adonat que 

tot el món la pronuncia com si fóra anglès? (En veu molt baixa per tal que no 

salte l’alarma.) Tot el món diu “Àrtur”, “Àrtur” Mas. 

CAPTAIRE.- És cert. Tot el món diu “Àrtur” en compte d’Artur. “Àrtur”! 

 

(Pronuncia la paraula “Àrtur” ben fort per provocar que es dispare 

l’alarma. L’alarma es dispara, però només el llum, sense soroll. El 

CAPTAIRE s’apressa a desconnectar-la.) 

 

CAPTAIRE.- No hay ninguna amnistía fiscal. Lo que hay es una regularización de 

rentas y activos ocultos. (Al CIUTADÀ.) Ara és vosté el que està gracioset! 

CIUTADÀ.- No ha sonat, només s’ha encés el llum. 

CAPTAIRE.- Depén de la paraula. De vegades sona..., de vegades no... A voltes 

no hi ha prou amb una paraula perquè es dispare; cal una acumulació de 

paraules. Ho entén? 

CIUTADÀ.- Trobe que ja ho entenc. Què estava dient-me d’Art...  
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CAPTAIRE.- (Li tapa la boca.) D’Art... i d’eixe senyor... dels “hilillos de plastelina” 

que mana molt! No res, li deia que això que ha dit vosté, que ara no és un 

bon moment per independitzar-se, és el mateix que li deia tots els dies el 

senyor “hilillos de plastelina” al senyor “Art”. 

CIUTADÀ.- Ah, era això?  

CAPTAIRE.- Sí, això era. 

CIUTADÀ.- En realitat, a mi, me la bufa. No m’interessa la política. 

CAPTAIRE.- Ah, no? No li interessa la política? 

CIUTADÀ.- No, sóc apolític. 

CAPTAIRE.- Vol dir que no té idees polítiques? 

CIUTADÀ.- És clar que tinc les meues idees, però la política no m’interessa. 

CAPTAIRE.- Explique-m'ho. Com és possible que tinga idees polítiques però no li 

interesse la política? 

CIUTADÀ.- Per què no? 

CAPTAIRE.- Això significa que no li importa que pugen o no els impostos, que 

aproven o no segons quines lleis, que ens apugen els salaris o no, etc. 

CIUTADÀ.- Clar que m'importa. 

CAPTAIRE.- Per tant sí que li interessa la política. 

CIUTADÀ.- No, no m'interessa. 

CAPTAIRE.- No li interessa, correcte. Aleshores no vota? 

CIUTADÀ.- Sí vote. Per què no havia de votar? 

CAPTAIRE.- No acaba de dir que és apolític i que no li interessa la política? 

CIUTADÀ.- Açò no té res a vore. 

CAPTAIRE.- Açò no té res a vore. Ja ho entenc. I a qui va votar? Vol dir-m’ho, si no 

és indiscreció? 

CIUTADÀ.- Açò, a vosté, no li interessa. Per què vol saber-ho? 

CAPTAIRE.- Curiositat, simplement. 

CIUTADÀ.- El vot és secret. 

CAPTAIRE.- Personal i intransferible. 

CIUTADÀ.- Exacte. 

CAPTAIRE.- Ja ho sé, però, escolte, ni vosté és un personatge públic, ni jo un 

paparazzi a qui li interesse difondre la vida d’un famós. 

CIUTADÀ.- Aleshores per què vol saber a qui vaig votar? 
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CAPTAIRE.- Curiositat, ja li ho he dit. Tinc curiositat per saber a qui vota una 

persona com vosté, a qui no li interessa la política, que es declara apolítica i 

que, tanmateix, vota. Va, diga-m’ho. A qui va votar? Vosté i jo ja ens tenim 

una miqueta de confiança. 

CIUTADÀ.- (Després de rumiar-s’ho.) D’acord. Li ho diré. Al cap i a la fi, tant em fa 

que ho sàpia com que no. Vaig votar el Partit... 

CAPTAIRE.- (L’interromp.) Xuuuut! No en diga el nom. Recorde-se’n.  

CIUTADÀ.- Com vol que li ho diga, doncs? 

CAPTAIRE.- Una miqueta d’imaginació, home! (Arrossegant les paraules molt 

lentament i reproduint el gest de les ales d'un pardal.) Va votar el partit dels 

pardalets? 

CIUTADÀ.- (Imitant-lo.) Sí. 

CAPTAIRE.- Per què, si es pot saber? 

CIUTADÀ.- (Continua arrossegant les paraules.) I per què no? 

CAPTAIRE.- Deu tindre alguna raó per votar-los. 

CIUTADÀ.- Hem de votar algú, no? 

CAPTAIRE.- No. Ningú l’obliga a votar. 

CIUTADÀ.- Sí, però si ningú no votara, açò seria... (Busca la paraula adient.) el 

caos. 

CAPTAIRE.- Ah! El caos... Per això prefereix votar i per això va votar (Arrossegant 

les paraules molt lentament.) el partit dels pardalets. 

CIUTADÀ.- (Igual.) Exacte. 

CAPTAIRE.- A pesar de tots els... diguem-ne... embolics, en què estan ficats.  

CIUTADÀ.-  Què vol, que vote el partit...? 

CAPTAIRE.- (Advertint-lo.) Xuuuut! 

CIUTADÀ.- Que vote... (Arrossegant les paraules molt lentament.) eixe altre partit 

de la floreta i el punyet? 

CAPTAIRE.- (Igual.) Sí, o no. (Canvia el to i parla normal.) Hi ha altres opcions. 

CIUTADÀ.- Altres opcions? No em faça riure! Són tots iguals, sap? Tots iguals! Una 

colla de vividors! Començant pel rei i... 

 

 (L’alarma es dispara amb molt de soroll. El CAPTAIRE es dirigeix al 

caixer per tal de desactivar-la.) 
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CAPTAIRE.- No hay ninguna amnistía fiscal. Lo que hay es una regularización de 

rentas y activos ocultos. (L’alarma no s’atura.) Merda! Han canviat la 

contrasenya. 

CIUTADÀ.- Han canviat la contrasenya? 

CAPTAIRE.- Sí. Ho fan sovint. Per seguretat, sap? 

 

 (El CAPTAIRE escorcolla frenèticament les seues bosses tot 

buscant-hi alguna cosa. Mentrestant el CIUTADÀ s’acosta al caixer.) 

 

CIUTADÀ.- No hay ninguna amnistía fiscal. Lo que hay es una regularización de 

rentas y activos ocultos. (Al CAPTAIRE.) Ostres, té raó. No funciona. Què 

està buscant? 

CAPTAIRE.- La contrasenya nova. 

  

 (Finalment el CAPTAIRE trau un quadern d’una de les bosses i 

s’acosta al caixer.) 

 

CAPTAIRE.- (Llig al quadern.) “La indemnización que se pactó fue una 

indemnización en diferido, y como fue una indemnización en forma, 

efectivamente, de simulación o de simulación de lo que hubiera sido en 

diferido...”.  

  

(L’alarma para de sonar. El CAPTAIRE respira al leugerit.) 

 

CIUTADÀ.- (Estranyadíssim.) Per què posen eixa classe de contrasenyes? No seria 

millor posar-ne unes altres de més senzilles? 

CAPTAIRE.- És una tàctica ben simple: una mentida que es repeteix contínuament 

acaba convertint-se en veritat. Ho sap tot el món. 

CIUTADÀ.-  Però una contrasenya així...  

CAPTAIRE.- Calle! Esta volta ha estat de poc que se’ns presente ací la policia. 

Voldria fer el favor de ficar-se dins del cabet que hi ha paraules que cal evitar 

perquè resulten perilloses? No és tan difícil, no? 
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CIUTADÀ.- I com vol que sàpia jo quines paraules són o no perilloses? No tinc el 

manual on s’ensenya això. 

CAPTAIRE.- Amb el cap, amb el cap! Pense amb el cap, bon home! Eixa paraula 

que ha dit vosté és la més perillosa de totes. Prohibida, ho entén? 

Absolutament prohibida! A vore si ho aprén d’una vegada! Faça servir 

metàfores, com han fet tota la vida els cantautors durant les dictadures. Ja 

no se'n recorda? L’estaca, tu estira fort per ací i jo per allà; abre la muralla, 

cierra la muralla; ¡a desalambrar! ¡a desalambrar! 

CIUTADÀ.- Però ací no hi ha cap dictadura. 

 

 (El CAPTAIRE es mira el CIUTADÀ, en silenci. Després somriu 

irònicament i s’hi acosta. Li passa una mà pel muscle.) 

 

CAPTAIRE.- Nooo... Ací no hi ha cap dictadura. El que hi ha és una (Emfasitzant 

les paraules.) regularització de llibertats i drets ocults.  

 

(El CAPTAIRE, de sobte, es dirigeix a un transeünt imaginari que 

passa pel carrer. Recupera la veu ronca i basta.)  

 

CAPTAIRE.- (Cridant, fent-se el borratxo.) Xe, compare, quin tros de nas tens. 

Pareix un carabassó! A xavo el tros de nàpia! (Al CIUTADÀ, recuperant la 

veu natural.) La clínica estètica, ja sap. 

CIUTADÀ.- No li fa por que algú li arree una bescollada un dia? 

CAPTAIRE.- No s’atreveixen. I, si s’atreveixen, em disculpen perquè creuen que 

sóc un borratxo. Ja sap que la gent pensa que els xiquets i els borratxos 

sempre diuen la veritat. (Canviant de tema.) Escolte’m atentament i aprenga 

com ha de parlar. Metàfores..., metàfores! No diga noms i abstinga’s de fer 

referències explícites a ningú. Escolte com s’ha de fer. Si vol referir-se a eixe 

que vosté sap, que fa els discursos la nit de Nadal, pot dir, per exemple, 

(Remarcant molt la paraula.) el bourbon..., ja sap... (Fa el gest de beure.) El 

bourbon... que no s’estima els... Dumbos (Fa el gest de les orelles i la trompa 

de l’elefant.) Se'n recorda? M’ha comprés? (Remarcant les paraules.) El 

bourbon que no s’estima els Dumbos. 
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CIUTADÀ.- Però eixe ja no està. Ara està el fill. 

CAPTAIRE.- Ja ho sé. És que encara no m’hi he acostumat. Però agafe-ho com un 

exemple, home. 

CIUTADÀ.- (Una mica emprenyat.) Doncs bé, que són tots iguals, començant pel... 

(Remarcant les paraules.) bourbon que no s’estima els Dumbos, continuant 

pel... pel... pel duc empalmat..., la infan... la infanta... fanta de Naranja, el... 

dels hilillos de plastelina que fa coses que va dir que no faria mai i que no li 

agraden però que les ha de fer, el... guapet del punyet tancat amb una floreta 

que li demana al... dels hilillos de plastelina que se’n vaja, l’Art... l’Art aquell 

que va traure Excalibur de la pedra... i..., i..., i... la mare que els va parir a 

tots! 

CAPTAIRE.- Molt bé! Ho ha fet molt bé! 

CIUTADÀ.- Trobe que estic perdent el cap jo també. 

CAPTAIRE.- Per cert, i si pensa així, per què continua votant; i per què continua 

votant sempre els mateixos?  

CIUTADÀ.- Jo què sé! Per moltes raons. 

CAPTAIRE.- Diga-me’n una. 

CIUTADÀ.- Perquè sí i prou. 

CAPTAIRE.- Perquè sí no és una raó objectiva. 

CIUTADÀ.- (No sap molt bé què dir. De sobte té una idea.) Ha vist que bonica han 

deixat la ciutat? Mire quantes flors. No em diga que no està ben guapa. 

CAPTAIRE.- Sí. Guapa, guapa, guapa!  

CIUTADÀ.- No li pareix una bona raó? 

CAPTAIRE.- Sincerament, no.  

CIUTADÀ.- Per què hauria de votar un altres? Tots són iguals, ja li ho he dit. 

CAPTAIRE.- No em convenç. Si tots són iguals, hauria de votar cada vegada uns 

diferents. Encara que només fóra per una qüestió de justícia distributiva. 

CIUTADÀ.- S’equivoca. Sap que diu un amic d’un amic meu? Diu que és millor votar 

els que ja governen, perquè eixos ja tenen les butxaques plenes; en canvi, 

els que entren nous se les han d’omplir.  

CAPTAIRE.- Molt interessant. I en què treballa eixe amic d’un amic seu, si es pot 

saber? 

CIUTADÀ.- És constructor. 
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CAPTAIRE.- Interessant, molt interessant. Vosté pensa igual que ell? 

CIUTADÀ.- (Dubtós.) Sí... 

CAPTAIRE.- Hi ha un detall que se li ha escapat: les butxaques de què parla l'amic 

del seu amic no tenen fons. Són infinites i insaciables. No em convenç. Haurà 

d’argüir raons de més pes. 

CIUTADÀ.- Escolte, deixe’m tranquil! Jo no pretenc convéncer-lo de res. És vosté 

qui s’ha encabotat a fer que el convença. 

CAPTAIRE.- No siga gandul, home. Pense! Argumente! Reaccione! Done’m raons! 

Però procure que siguen millors que les aportades fins ara. 

CIUTADÀ.- (Molt irritat ja. Parla amb excitació creixent.) D’acord, li’n donaré una 

altra: perquè els del partit... dels pardalets estan educats en col·legis privats 

i per això roben amb més estil i menteixen amb molta més classe que els 

altres. Heus ací per què els vote. Li pareix una bona raó? 

CAPTAIRE.- Home...  

CIUTADÀ.- (Molt excitat.) No en té prou? Li’n diré una altra: perquè les ties del 

partit... dels pardalets estan més bones, sempre tan ben mudades, tan 

bronzejades, tan pijetes; confetis per ací i per allà; bosses i roba de marca; 

aquella dient “no me consta, no me consta”; i aquella altra, “que se jodan, 

que se jodan”. Mmmm. Em posen molt. Me la posen dura. És açò el que volia 

escoltar?  

CAPTAIRE.- Perdone que li diga que eixe és un comentari barroer, d’allò més 

masclista. 

CIUTADÀ.- (Molt excitat.) Vosté té la culpa! Al final ha aconseguit traure’m de 

polleguera i m’ha fet dir barbaritats! De tota manera, tant em fa si és masclista 

o barroer. Tenim bons mestres. Ells mateixos ens han ensenyat. Que no 

recorda allò que va dir l’alcalde de... (Dubta si dir o no la ciutat. Finalment 

decideix no fer-ho.) d’allà a fer la mà, sobre el que li passava pel cap quan 

mirava els morrets d’aquella ministra que tenia els morrets així? (Fa morrets.) 

O allò d’aquell altre, que les dones eren com les lleis, que estaven per violar-

les? Eixos no són comentaris barroers i masclistes?  

CAPTAIRE.- (Tranquil·lament.) Sí, molt, però és diferent. 

CIUTADÀ.- Diferent? Explique’m per què és diferent. 

CAPTAIRE.- Dir totes eixes grolleries forma part de la seua faena. 
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CIUTADÀ.- Ah, sí? 

CAPTAIRE.- Sí. A més a més, la fan molt bé, la seua faena. 

CIUTADÀ.- Què collons té a vore ací la seua faena? 

CAPTAIRE.- Vosté n’és una prova evident. Està comportant-se tal com ells esperen 

que es comporte.   

CIUTADÀ.- (Començant a comprendre de què va l’assumpte.) Un moment. Pare un 

moment. M’està insinuant que ho fan a posta? Que eixos brètols són també 

AS o DAP o com collons es diguen? 

CAPTAIRE.- Ara està baixant del burro! Molt bé! Veig que comença a entendre de 

què va el tema. Però no, no són AS ni DAP. 

CIUTADÀ.- Aleshores què són? 

CAPTAIRE.- Són EPS. 

CIUTADÀ.- EPS? 

CAPTAIRE.- Això mateix. EPS: Experts en Provocació Social.  

CIUTADÀ.- Què punyetes és això? 

CAPTAIRE.- El nom ho diu ben clarament: Experts en Provocació Social. 

Provocadors professionals. Acció, reacció, ja m’entén. Profundament 

ensinistrats en la provocació. Vosté mateix ha pogut comprovar els seus 

efectes. Pense en la seua reacció. Les seues paraules contenien un grau de 

masclisme insofrible. Ha fet servir el mateix patró de comportament que fan 

servir ells. En això consisteix el treball dels EPS: provocar, provocar i 

provocar. Acció, reacció; acció reacció.  

CIUTADÀ.- (Descoratjat.) Al·lucine. 

CAPTAIRE.- La seua tasca és la més difícil de totes. Per això són els que tenen 

més prestigi. Ocupen els llocs més alts en l’escalafó. I estan molt ben pagats. 

Els millors pagats. (S’emporta el CIUTADÀ a un racó de l’escenari. Li parla 

com si li fera una confidència.) Supose que ha sentit parlar dels famosos 

sobres que repartia l’innominable, el comptable del... partit dels pardalets, 

no? Doncs bé, ja sap que hi havia tres tipus de sobres: sobres amb cinc mil 

euros, amb deu mil i amb quinze mil. S’ha parat a pensar per què en repartien 

quantitats diferents? 

CIUTADÀ.- No ho sé, però estic a punt de saber-ho, perquè vosté m’ho explicarà. 
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CAPTAIRE.- (Somrient satisfet.) Exacte. Depén de la categoria: els AS, cinc mil; els 

DAP, deu mil; els EPS, quinze mil. A banda, hi ha els homes de negre. 

CIUTADÀ.- Els del Fons Mone... 

  

(S'encén el llum d'alarma.) 

 

CIUTADÀ.- Els de la Freqüència Modulada Internacional? 

 

 (S’apaga l’alarma.) 

 

CAPTAIRE.- No, home, els de les sotanes. 

CIUTADÀ.- Els retors? 

CAPTAIRE.- Exacte. 

CIUTADÀ.- Eixos també reben sobres? 

CAPTAIRE.- No. A eixos, els omplin les butxaques mitjançant altres conductes com 

ara la creueta en la declaració de la renda..., privilegis fiscals... I, a canvi, ells 

els fan propaganda electoral gratuïtament. 

CIUTADÀ.- (Bocabadat.) La mare que! AS, DAP, EPS, homes de negre... N’hi ha 

més? 

CAPTAIRE.- Potser, però de moment ja en sap prou i massa. 

CIUTADÀ.- Un moment. Vosté és un AS. Això significa que també cobra sobres 

amb cinc mil euros? 

CAPTAIRE.- Nooo! Ja m’agradaria, però no. Només en cobren els caps, els 

superiors. Jo encara ocupe un lloc en les bases, però confie que amb el 

temps... Ai, com m’agradaria arribar a ser un EPS algun dia! Si li diguera qui 

és el number one dels EPS, no s’ho creuria. El número u del món! 

CIUTADÀ.- Qui és? 

CAPTAIRE.- No li ho puc dir. 

CIUTADÀ.- Vinga, home, diga-m’ho.  

CAPTAIRE.- No, no puc, de veritat. 

CIUTADÀ.- No faça com els xiquets. No em deixe amb la intriga. Ara ja m’ha posat 

la mel als llavis. Si no pensava contar-m’ho, no havia d’haver començat. Va, 

parle. Jo li he contat moltes coses sobre mi. 
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CAPTAIRE.- (En veu molt baixa.) No puc, li ho assegure. Tenim absolutament 

prohibit revelar noms. Tot i això, només li diré que és estranger..., italià.  

CIUTADÀ.- Italià? 

CAPTAIRE.- Italià! En realitat no és humà, és un androide. La pròxima volta que 

mire les notícies sobre Itàlia, fixe-s’hi bé. Se li nota en la cara. La té... (Amb 

els palmells s’estira la pell cap arrere.) com si fóra de cartó, tot repentinat. 

Perquè en realitat és un robot, expert en provocacions, especialitzat en 

comentaris barroers i masclistes com ara el que ha fet vosté. El brètol més 

brètol de tots. 

CIUTADÀ.- Si açò que em diu és cert, el..., el dels hilillos de plastelina també és un 

EPS. Venia en la llista aquella dels sobres. 

CAPTAIRE.- I tant. I dels millors! S’ha de ser molt bo per declarar mirant a la 

càmera: “És cert que vaig dir que no pujaria els impostos. A mi, no m’agrada, 

però de vegades cal fer coses que no ens agraden, perquè les hem de fer”. 

No em diga que això no és provocar! 

CIUTADÀ.- Tots els EPS són del partit... dels pardalets? 

CAPTAIRE.- Òbviament, no. També n’hi ha del partit... de la floreta.  

CIUTADÀ.- I dels altres? 

CAPTAIRES.- També. Però la majoria dels altres no solen passar d’Ambientadors 

Socials o de Desviadors de l'Atenció Pública. Experts en Provocació Social, 

molt poques voltes. Per arribar a ser un EPS cal tocar el poder.  

CIUTADÀ.- Vol dir que hi ha AS, DAP i EPS en tots els partits?  

CAPTAIRE.- Més o menys. 

CIUTADÀ.- Ho veu? Veu com tots són iguals? 

CAPTAIRE.- No és cert: tots no són iguals, encara que tots formen part del sistema 

i el retroalimenten. Ens pensem que nosaltres tenim poder de decisió a 

través de les eleccions, però no és veritat. Només ens ho fan creure. Ens 

donen el paperet per votar i nosaltres, hala, com si fórem xiquets, a ficar-lo 

dins de la caixeta, ben contents. I això... quan ens permeten votar. 

CIUTADÀ.- Sap què pense? 

CAPTAIRE.- Què pensa? 
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CIUTADÀ.- Que tots són iguals de corruptes. Tots igualets! Ja ho diu la dita: “Tu 

posa’m on n’hi haja, que, de la resta, ja me n’encarregue jo”. La corrupció 

ens devora.  

CAPTAIRE.- S’equivoca una altra volta. Ací no hi ha cap corrupció. (Emfasitzant les 

paraules.) El que hi ha és una regularització d’estafes i tripijocs ocults. 

CIUTADÀ.- Mire, jo fa temps que he arribat a una conclusió. Vol saber-la? 

CAPTAIRE.- Per favor. 

CIUTADÀ.- Doncs que, en realitat, els polí..., els nostres... (Mirant el caixer.) 

representants només són un reflex d'allò que som nosaltres mateixos. 

CAPTAIRE.- No és veritat. 

CIUTADÀ.- Ah, no? 

CAPTAIRE.- No. 

CIUTADÀ.- Vosté no ha fet mai res il·legal? 

CAPTAIRE.- (Dubtós.) No sé... Depén al que es referisca quan diu il·legal, però em 

sembla que no. 

CIUTADÀ.- Mai no ha pagat una factura sense IVA? Jo, sí. Mai no ha cobrat vosté 

mateix uns dinerets en negre? Jo cobre l’atur i, quan puc, faig treballets en 

negre. Sempre separa la brossa per reciclar? Jo, depén de la gossera que 

tinga eixe dia. Mai no ha menjat peixet xicotet, “pezqueñines no gracias”? A 

mi, m’encanta el llucet xicotiu fregidet, i el mollet, i el sepionet ben xicotet a 

la planxa. Mai no s’ha saltat un semàfor en roig? Jo, quan tinc pressa, si estic 

segur que no em veu la policia. Sempre arriba puntual a la faena? Què són 

cinc minutets de no res? Mai no ha llançat un paper o un cigarret a terra pel 

carrer? Jo no en llance, és que se m’escapen de les mans. Si tinguera 

l’oportunitat, no col·locaria algun familiar seu en un bon lloc de treball? O 

potser li donaria la faena a un desconegut?  

CAPTAIRE.- Home, vist així... 

CIUTADÀ.- Mai no s’ha colat mentre feia cua? Mai no ha conduït després de fer-se 

unes copes? Mai no li ha mentit a un amic, a un company, a la seua dona, si 

és que en té? Té gos? 

CAPTAIRE.- Sí. Bé, en realitat és de la meua dona. 

CIUTADÀ.- Sempre arreplega la merda quan caga al carrer? 

CAPTAIRE.- Potser alguna volta no... 
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CIUTADÀ.- Ho veu? Se n’adona?  

CAPTAIRE.- Sí, però és diferent.  

CIUTADÀ.- Diferent? Diga’m una cosa: què faria vosté si disposara d’una tar... 

(S’atura i mira inquiet el caixer. En veu baixa, a l’oïda del CAPTAIRE.) Una 

targeta negra. 

CAPTAIRE.- Tranquil, no patisca. Pot dir-ho tranquil·lament. No és una paraula 

perillosa. 

CIUTADÀ.- Que no és perillosa? 

CAPTAIRE.- No gens. Prove de dir-la i ho comprovarà. (El CIUTADÀ dubta de fer-

ho.) Vinga, home, no tinga por. 

CIUTADÀ.- Tar..., targe..., targeta negra. 

 

 (Tots dos es queden mirant el caixer, però aquest no reacciona.) 

 

CIUTADÀ.- (Més animat.) Targeta negra! Targeta opaca! Black card! (Després 

d’una pausa.) És cert. Té raó. Però com es possible? 

CAPTAIRE.- A vore, pense un moment. Quants milions s’han emportat els 

pocavergonyes de les targetes? 

CIUTADÀ.- Quinze milions. 

CAPTAIRE.- Quants milions s’han emportat els pocavergonyes dels bancs en el 

rescat a la banca? 

CIUTADÀ.- Quaranta mil milions, em sembla. 

CAPTAIRE.- I de quins pocavergonyes estem parlant vosté i jo ara, i tot el país, des 

que es va destapar l’afer, dels pocavergonyes de les targetes o dels altres? 

CIUTADÀ.- Dels de les targetes. 

CAPTAIRE.- Ara ho entén? 

CIUTADÀ.- És increïble! 

CAPTAIRE.- Els DAP fan bé la seua faena, eh?  

CIUTADÀ- Bé, d’acord, però no m’ha contestat. Què faria vosté si disposara d’una 

targeta negra?   

CAPTAIRE.- Home, una cosa és no arreplegar la merda del gos al carrer i una altra 

és ser un pocavergonya o un corrupte... 
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CIUTADÀ.- Ací no hi ha cap corrupció. El que hi ha és una regularització d’estafes 

i tripijocs ocults. 

CAPTAIRE.- Molt agut. 

CIUTADÀ.- N’estic aprenent. És un bon mestre, vosté. (Cada vegada més alterat. 

Acabarà el seu parlament completament fora de si.) Mire, jo no sóc un bovo 

ignorant. No sé si és veritat o no tot això que conta sobre els AS, els DAP, 

els EPS, Màtrix, i els homes de negre, però el que sí sé cert és que tot és un 

merder. Aquell que és capaç de deixar la merda del seu gos al carrer és 

capaç també de deixar la seua pròpia merda en tot allò que toca. Per això 

vivim en un país que està tot emmerdat, de cap a peus, de dalt a baix, de 

cap a cap, i per això ens porten a tots com cagalló per sèquia o, dit com ho 

diria el ministre d’Hisenda, (S’encén la llum de l’alarma.) com defecació per 

conducte fluvial. La gran merderada, la gran cagada! Ja ho diu la dita: “Si la 

merda fóra or, Espanya seria un gran tresor”. Tot una gran pasterada: 

polítics, banquers, jutges, retors, mitjans de comunicació... (L’alarma 

comença a sonar discretament.) Al final passa el que passa: “Ulls que no 

veuen, merda que xafes”. I en este país no pots fer tres passes sense xafar 

merda. Diuen que la merda de la muntanya no fa pudor i que la merda d'un 

ric no put. No és cert: put, put de valent. Com més rics, més pudor fa. No ens 

enganyem: “Qui pets envia, merda espera”. Però clar, “costera avall, tota 

merda corre”. I, a mi, que no em vinguen amb romanços: “Ningú no en parla 

de merda, més que aquell que n'està brut”. Escolte’m, escolte’m bé. El 

refrany ho diu ben clar i ras: “No canvies merdes velles per novelles”. Per 

això vaig votar el PP! Ho entén ara? 

  

(L’alarma es dispara frenèticament. El CIUTADÀ s’hi dirigeix i hi fa 

un colp de puny alhora que parla.) 

 

CIUTADÀ.- ¡¡¡Por qué no te callas!!! 

 

 (L’alarma s’apaga instantàniament. El CIUTADÀ la contempla 

sorprés. Tot seguit mira el CAPTAIRE, bo i demanant-li una 

explicació.) 
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CAPTAIRE.- És la contrasenya universal. Com una mena de clau mestra, m’entén?  

CIUTADÀ.- Al·lucine. 

 

 (S’hi fa un silenci tens, com la calma que ve després de la tempesta.) 

 

CAPTAIRE.- Caram! Vosté podria escriure un tractat d’escatologia. Si en sap, de 

merda! 

 

 (Silenci.) 

 

CAPTAIRE.- Escolte, per casualitat no treballava en la fàbrica de Roca? 

CIUTADÀ.- En la fàbrica de Roca? 

CAPTAIRE.- De sanitaris..., ja sap. 

CIUTADÀ.- No. Per què se li ha acudit que potser treballava allí? 

CAPTAIRE.- No ho sé. Associació d’idees, supose. Tanta merda... 

CIUTADÀ.- Doncs no. 

 

 (Silenci.) 

 

CAPTAIRE.- I on treballava, si es pot saber? 

CIUTADÀ.- En Canal 9. 

CAPTAIRE.- Merda! 

CIUTADÀ.- Això mateix. 

  

(Silenci.) 

 

CAPTAIRE.- De què treballava? 

CIUTADÀ.- Doblava pel·lícules al valencià. 

 

 (Silenci.) 

 

CAPTAIRE.- (Irònicament.) Devia estar estressat de faena. 
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CIUTADÀ.- (També irònicament.) No s’ho pot imaginar. No donàvem a l’abast!   

 

 (Silenci.) 

 

CAPTAIRE.- Quin merder devia haver-hi allí dins, no? 

CIUTADÀ.- No s'ho imagina. 

CAPTAIRE.- Explique-m'ho. Faça-me'n un resum. 

CIUTADÀ.- Doncs ja sap que hi van fer un ERE... (S’encén el llum d’alarma.) ¿Por 

qué no te...? 

CAPTAIRE.- (Interrompent-lo.) Espere. No faça servir la contrasenya. Cal utilitzar-

la només en cas de necessitat. Al cap i a la fi, fer servir la contrasenya és 

com fer servir un antibiòtic. Per què no prova amb mètodes més..., diguem-

ne naturals, més diplomàtics? Va, demostre’m que ha aprés alguna cosa. 

Intente parar l’alarma d’una manera políticament més correcta. 

 CIUTADÀ.- (Després de pensar uns segons.) Bé..., doncs ja sap que hi van fer un 

ERE..., (S’encén el llum d’alarma.) un ERE... una ere..., erec..., que vaig 

tindre una erecció..., una erecció! (Comença a sonar discretament l’alarma.) 

No, una erecció, no..., una elecció, van fer una elecció! (Sona amb més 

intensitat.) No, elecció, no, selecció! Hi van fer una selecció! La selecció! La 

selecció espanyola! Del Bosque! Casillas!  

 

(L’alarma es desactiva immediatament i comença a sonar un 

fragment de l’himne espanyol. El CIUTADÀ torna a mirar el 

CAPTAIRE, tot demanant-li una explicació.) 

 

CAPTAIRE.- Vaja! Veig que, efectivament, està aprenent ràpid.  

CIUTADÀ.- I l’himne? 

CAPTAIRE.- Forma part de l’estratègia del govern per espanyolitzar els catalans, 

els valencians, els gibraltarenys, els andorrans... i els noruecs, si és 

menester. 

 

 (Silenci.) 
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CIUTADÀ.- Vol que continue contant-li-ho? 

CAPTAIRE.- No cal. Per cert, en valencià no es diu ERE, es diu ERO. 

CIUTADÀ.- No ho sabia. 

CAPTAIRE.- Ara ja ho sap. Au, vinga, li contaré un secret. En realitat hi ha una 

musiqueta diferent per a segons quines paraules clau. Sap on vull anar a 

parar? 

CIUTADÀ.- Comence a imaginar-m’ho. 

CAPTAIRE.- Li faré una demostració. Fixe-s’hi. (S’acosta al caixer.) Vinga, acoste’s 

ací. Procurem no cridar l’atenció més del que l’hem cridada ja. (El CIUTADÀ 

s’hi acosta. El CAPTAIRE s’adreça al caixer. Xiuxiueja.) Catalunya.   

 

(Sona la música de l’imperi de La guerra de les galàxies. El CIUTADÀ 

contempla el que està passant sense donar-hi crèdit.) 

 

CAPTAIRE.- (Al caixer.) Independència.  

 

(Sona un esclafit enorme.) 

 

CAPTAIRE.- (Al caixer.) Constitució. 

 

 (Sona música sacra.) 

 

CAPTAIRE.- (Novament al caixer.) Espanya. 

 

 (Se sent la locució del gol d’Iniesta en la final del mundial de futbol.) 

 

CIUTADÀ.- Però si en l’últim mundial vam fer el ridícul! 

CAPTAIRE.- Això no importa. Escolte: Operació Púnica. 

 

 (Se sent Camilo Sesto cantant “¡Perdóname, perdóname, 

perdóname!”.) 

 

CIUTADÀ.- Increïble. 
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CAPTAIRE.- Es pensa que ja ho ha vist tot? Doncs mire açò. Em promet 

que em guardarà el secret? (El CIUTADÀ assenteix amb el cap. El 

CAPTAIRE li parla al caixer.) Transparència! 

 

 (El caixer comença a fer els sorolls habituals quan dispensa diners. 

N’ix un bitllet de cinquanta euros.)  

 

CAPTAIRE.- (Al CIUTADÀ.) Què li ha paregut? 

 

 (El CIUTADÀ no sap què dir. Fa uns ulls com unes taronges.) 

 

CAPTAIRE.- Agafe’l. És per a vosté. 

CIUTADÀ.- Per a mi? 

CAPTAIRE.- Sí, home, sí, per a vosté. Sempre que necessite diners només 

ha d’acostar-se a un caixer i dir la paraula clau: “transparència”. 

 

 (El CIUTADÀ s’adreça al caixer i xiuxiueja “transparència”. El caixer li 

dispensa cinquanta euros més. El CIUTADÀ, bocabadat, repeteix com 

un autòmat “transparència”. El caixer li dóna cinquanta euros més. Es 

repeteix l’operació per tercera vegada. El CIUTADÀ se’n separa, del 

caixer, atònit, sense poder donar-hi crèdit.)  

 

CAPTAIRE.- Què me’n diu? Una bona estratègia! Esta gent pensa, ei que 

sí?  

 

(El CIUTADÀ s’arrea colps de palmell a les galtes i es pessiga el braç.) 

 

CAPTAIRE.- Què fa? 

CIUTADÀ.- Comprove que estic despert. Em fa l’efecte que, en qualsevol moment, 

apareixerà ma mare i em despertarà per dir-me que la paella ja és taula. 

CAPTAIRE.- No està somiant. Està despert i ben despert. Màtrix, recorde-se’n. 

Màtrix! No li pegue voltes al nano. Vosté ho ha dit: la gran merderada. 

Parlàvem de la crisi? Esta crisi acabarà quan ells decidisquen que ha 



49 

 

d’acabar, és a dir, quan tinguen les butxaques ben plenes, plenes a caramull 

i, a més, la seguretat que podran continuar omplint-se-les durant els propers 

trenta o quaranta anys. La gran crisi, la puta crisi, no és més que una inversió 

de present i, sobretot, de futur; una inversió a curt i a llarg termini. 

 

 (Silenci.) 

 

CIUTADÀ.- Sap que pense a voltes? Que açò només s’arregla amb violència. 

CAPTAIRE.- Home, no siga extremista. Deu haver-hi unes altres maneres... La 

violència... 

CIUTADÀ.- Unes altres maneres? Quines maneres? Protestar? Fer vaga? No em 

faça riure, que riure amb la panxa buida a estes hores em rebolica  els sucs 

gàstrics. Sap de què serveix protestar? De res. Fer vaga? De res. Vosté ho ha 

dit adés: acció, reacció. Fer-los la vida impossible. Vull dir la vida pública. Que 

tota esta gentola no puguen aparéixer en cap acte públic a traure panxa amb 

total impunitat com fan ara, com si ells no tingueren res a vore amb tot el 

merder que han provocat.  

CAPTAIRE.- Allò que diuen escràtxers? 

CIUTADÀ.- Més encara. Hauríem de rebre’ls a carxotades!  

CAPTAIRE.- Per què no ho fa? 

CIUTADÀ.- Hauríem de fer-ho! 

CAPTAIRE.- Comence vosté. 

CIUTADÀ.- Si ho férem tots, ens lluiria més el pèl. 

CAPTAIRE.- Faça-ho. Ningú li ho impedeix. 

CIUTADÀ.- (Com si no el sentira.) I d’estos dels bancs? Què me’n diu? Hi ha dret 

al que estan fent amb les hipoteques? Et fan fora de casa, se la queden i 

damunt has de continuar pagant-los-la. La gent, suïcidant-se, i ells, vivint a cor 

què vols! Tocaria que tots en traguérem els diners, molts o pocs... 

CAPTAIRE.- Faça-ho. 

CIUTADÀ.- ...i després agafar una rajola i..., i... (Fa el gest de llançar-la contra el 

caixer.) 

 

 (El CAPTAIRE trau una rajola d’una de les bosses i li l’ofereix.) 
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CAPTAIRE.- Ací en té una. Faça-ho. 

CIUTADÀ.- Què és això? 

CAPTAIRE.- Una rajola. Sempre en porte una damunt. Per si una emergència. 

Tinga. Llance-la. 

CIUTADÀ.- Tocaria fer-ho. 

CAPTAIRE.- Ara no ve ningú, ningú no el vorà. I jo sóc una tomba. 

CIUTADÀ.- Tall de cabrons! 

CAPTAIRE.- Faça-ho. 

 

 (El CIUTADÀ dubta si agafar o no la rajola. El CAPTAIRE l’anima amb 

un gest. Finalment agafa la rajola i es queda pensatiu mirant 

alternativament el caixer, la rajola i el CAPTAIRE.) 

 

CAPTAIRE.- Llance-la. 

 

 (El CIUTADÀ, finalment, desisteix de llançar-la i li torna la rajola.) 

 

CIUTADÀ.- No, no vull. 

CAPTAIRE.- Per què? Acaba de dir que açò només s'arregla amb violència. 

CIUTADÀ.- Ja, però és un dir. No podem prendre’ns la justícia per la nostra mà. Si 

ho férem, açò seria pitjor que la selva.  

CAPTAIRE.- Hi ha qui associa la selva amb el paradís. 

CIUTADÀ.- (Com si no l'haguera escoltat.) A més, hi ha càmeres. No vull acabar a 

la presó. Només em faltaria això ara! Ja tinc prou problemes. Vosté ho ha dit: 

les desgràcies mai no vénen soles. Són ratxes. I jo en porte una... 

 

 (Tots dos romanen en silenci uns segons.) 

 

CAPTAIRE.- Escolte, tinc una idea! Per què no pixa? 

CIUTADÀ.- (Tot sorprés.) Com? 
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CAPTAIRE.- Pixar. Al caixer. Una mena de protesta simbòlica contra els bancs. Ja 

que no s’atreveix a llançar-hi una rajola, pixe-hi. Potser no resoldrà res, però 

almenys es quedarà ben a gust. Aprofite que ara no ve ningú. 

 

 (El CIUTADÀ roman pensatiu, rumiant la proposta del CAPTAIRE. 

Finalment sembla que es decideix a pixar-hi, però en l’últim moment 

s’atura i es fa arrere.) 

 

CIUTADÀ.- És que..., amb vosté ací davant, mirant-me, no puc. A més a més, quan 

estic nerviós no puc pixar. 

CAPTAIRE.- Excuses de mal pagador. 

CIUTADÀ.- No és cap excusa. Mire els futbolistes, que de vegades passen hores 

abans que puguen pixar per al control antidopatge. A mi, em passa igual. No 

puc pixar en estes circumstàncies. 

CAPTAIRE.- Excuses. Em sembla que comence a sospitar de quin mal pateix. 

Vosté, en realitat, és un teòric de l’activisme, un activista de saló, de barra de 

bar. És d’eixos que es queixen a tota hora: que si els polítics, que si els bancs, 

que si els retors... Renega de Déu i tots els sants i probablement deu acudir a 

alguna manifestació per tal de calmar la seua consciència. Un passeget per la 

ciutat i quatre crits. Ah, això si no coincideix amb un partit del Madrid. Si hi 

coincideix, vinga, futbol barrejat amb activisme de barra: Cristiano Ronaldo, la 

crisi, la champions league, els paradisos fiscals, (S’encén el llum de l’alarma.), 

Casillas sí, Casillas no, sobres en negre (Sona l’alarma.), l’àrbitre i la reforma 

laboral. I, després, més activisme de saló: on anirem a parar..., no tenen 

vergonya..., això no es pot aguantar...., que si la corrupció..., (Sona amb més 

intensitat l’alarma.) els putos funcionaris..., els desnonaments... (Al caixer.) 

¿Por qué no te callas? (L’alarma s’atura. Al CIUTADÀ, cada vegada més 

alterat.) Té tota la raó. Hi ha prou motius, prou i massa, per agafar-los del coll 

o dels ous i enviar-los a pastar fang, i després jutjar-los i tancar-los a la garjola 

fins que se’ls lleven les ganes de corrompre’s, robar, prevaricar, estafar o viure 

a costa dels altres. Mire, si no, el que van fer a Islàndia. I, pel que fa a estos, 

(Assenyala el caixer.) prou i massa motius per agafar una rajola i fer miques 

els putos caixers! Aleshores, per què no ho fa? Si ho té tan clar, per què no 
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ho fa? Que potser és un borreguet que només fa allò que li manen? Beeeeee! 

Un borreguet poregós? Té por? És per això que no ho fa? Agafe la rajola i 

llance-la! Traga a passejar la seua dignitat per una vegada en la vida!! Llance 

la rajola!!! Llance-la!!! (L’agafa per les solapes.) Llance-la!!!!  

 

 (Sona l’alarma. El CIUTADÀ roman impertorbable. El CAPTAIRE el 

mira estranyat. Li solta el vestit. El CIUTADÀ s’acosta tranquil·lament 

al caixer.) 

 

CIUTADÀ.- (Al caixer.) La indemnización que se pactó fue una indemnización en 

diferido, y como fue una indemnización en forma, efectivamente, de 

simulación o de simulación de lo que hubiera sido en diferido... 

CAPTAIRE.- (Atònit.) Però..., vosté..., vosté... no deu ser... 

CIUTADÀ.- Sí, ho sóc. 

 

 (El CIUTADÀ es lleva el xandall. A sota porta un vestit elegant, amb 

camisa i corbata. A la jaqueta duu una targeta identificativa.) 

 

CIUTADÀ.- Salvador Ferrer, inspector d’Ambientadors Socials. No patisca. És 

només una inspecció rutinària. Ja sap com funcionen estes coses. 

CAPTAIRE.- (Nerviós.) Sí, és clar. 

CIUTADÀ.- (Trau un IPad i un assenyalador electrònic de la butxaca.) Vegem. Fem 

un repàs de la seua actuació. Hi ha alguns aspectes..., diguem-ne incorrectes. 

En primer lloc, ha enunciat noms de persones. Gran error. 

CAPTAIRE.- (Assenteix amb el cap, molt nerviós.) Sí, ja ho sé, ja ho sé... Els 

nervis... 

CIUTADÀ.- Dos voltes. 

CAPTAIRE.- Dos voltes? No, perdó, una volta només. 

CIUTADÀ.- Dos. Quan ha mencionat Rajoy i Mas. Se’n recorda?  

 

 (El llum de l’alarma s’encén.) 
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CAPTAIRE.- Sí, sí, me’n recorde. Però és que vosté m’ha posat nerviós. No hi havia 

manera que m’entenguera. Al final ha aconseguit traure’m de polleguera. 

CIUTADÀ.- Posar-lo a prova forma part del meu treball. Vosté m’entén, no? 

CAPTAIRE.- (Servil.) I tant, i tant! Però només ha sigut una volta. 

CIUTADÀ.- Dos.  

 

 (Connecta el seu IPad. S’hi sent la veu del CAPTAIRE quan diu: “Sí, 

home, sí, Rajoy. Li sona?”). 

 

CAPTAIRE.- (Disculpant-se.) Bo, és que era al principi i estava nerviós. Només fa 

una setmana que treballe ací, sap? 

CIUTADÀ.- Segon: ha revelat una contrasenya. Ja sap que revelar contrasenyes 

és una falta greu. 

CAPTAIRE.- Sí, però és que vosté s’ha posat molt pesat i al final... 

CIUTADÀ.- Li torne a dir que açò forma part de la meua faena. 

CAPTAIRE.- I tant, i tant! No li ho recrimine. Forma part del seu treball. Ja ho entenc, 

això. Ho entenc..., ho entenc. 

CIUTADÀ.- Tercer: les tecles. 

CAPTAIRE.- Les tecles?  

CIUTADÀ.- Sí, les tecles. Ha errat en algunes. 

CAPTAIRE.- Impossible! 

CIUTADÀ.- En la majoria. 

CAPTAIRE.- Impo... (Fa un pausa. Desisteix de convéncer-lo.) Per què no m’ho ha 

dit? 

  

(El CIUTADÀ el mira amb cara de circumstàncies.) 

 

CAPTAIRE.- No m’ho diga. Ja ho entenc, ja ho entenc. 

CIUTADÀ.- Caldrà que repasse el so de cada tecla. Eixos són conceptes bàsics. 

No m’explique com li han donat el títol d’AS sense dominar els sons. 

CAPTAIRE.- La loteria, ja sap. 

CIUTADÀ.- Ah, ara m'ho explique. El seu amic. 

CAPTAIRE.- El meu amic, sí. 
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CIUTADÀ.- Quart: els perfums. S’ha enganyat d’esprai. El que m’ha flitat era el de 

suor, no el de resclosit. 

CAPTAIRE.- No pot ser. M’he fixat molt bé en l’ampolleta i era de resclosit. 

CIUTADÀ.- (Oferint-li el coll.) Olga. 

CAPTAIRE.- (La pudor li fa ois.) Redéu, quina pudor! 

CIUTADÀ.- De resclosit? 

CAPTAIRE.- (Resignat.) No, de suor. Dutxe’s en arribar a casa. 

CIUTADÀ.- És el primer que pense fer. Cinqué: la roba que porta. 

CAPTAIRE.- (Incòmode.) Què passa amb la roba? 

CIUTADÀ.- És dels xinos. Es veu de lluny. 

CAPTAIRE.- (Indignat.) Ni pensar-ho! Ara sí que s’equivoca! És roba de marca, 

comprada en botigues exclusives. 

CIUTADÀ.- Menteix. 

CAPTAIRE.- Mentisc? Vol vore les factures? 

CIUTADÀ.- Sí, ensenye-me-les. 

 

 (El CAPTAIRE obri una bossa i en trau uns papers. Li’ls mostra.) 

 

CAPTAIRE.- I ara? Què m’ha de dir ara? 

CIUTADÀ.- (Les examina per damunt i fa una rialleta.) Són falses. 

 

 (El CAPTAIRE fa la intenció de replicar, però el CIUTADÀ l’atura.) 

 

CIUTADÀ.- Són falses, però no es preocupe. Enhorabona. Ha fet un bon treball. Ha 

actuat com un autèntic DAP. 

CAPTAIRE.- (Un poc desconcertat.) Gràcies. Bé..., és que... estic preparant-me per 

a les proves d’accés a DAP. 

CIUTADÀ.- Doncs continue per eixe camí. Té moltes condicions per a arribar a ser 

un bon Desviador de l’Atenció Pública. 

CAPTAIRE.- (Satisfet.) Gràcies, moltes gràcies. 

CIUTADÀ.- Per cert, qui li ha proporcionat les factures? 

CAPTAIRE.- Un amic de confiança. 
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CIUTADÀ.- (Observant les factures.) Caram: abrics, pantalons, gorres, sabates, 

vestits... Tot un professional, el seu amic! 

CAPTAIRE.- Sí, un gran professional. El meu amic era un DAP extraordinari. 

CIUTADÀ.- (Somrient.) I la diferència entre el que posa la factura i el preu real..., a 

la butxaqueta, eh pillastre? 

CAPTAIRE.- (Somrient desvanit també.) Exacte. 

CIUTADÀ.- Serà un bon DAP, n’estic segur. (Torna a mirar la factura.) I açò? 

Confetis, mil dos-cents euros? 

CAPTAIRE.- La meua dona. Ja sap com són les dones... Em va preparar una festa 

sorpresa d’aniversari... 

CIUTADÀ.- Perfecte, perfecte. En este punt ho ha fet molt bé. Tot i això (Recuperant 

la seriositat. Té un to misteriós, gairebé amenaçant.), caldria que no oblidara 

quina és la seua feina. Vosté és un AS, un simple AS, un Ambientador Social. 

No és un DAP, un Desviador de l’Atenció, ni tampoc un EPS, un Expert en 

Provocació. Per tant no li correspon desviar atencions ni provocar. I molt 

menys encara, agitar, que és exactament el que ha estat fent amb mi tot el 

temps.  

CAPTAIRE.- Perdone, jo no volia... 

CIUTADÀ.- Agitar és feina dels AGAG. 

CAPTAIRE.- Els AGAG? Què són els AGAG? No n’he sentit parlar mai. 

CIUTADÀ.- És lògic que no n’haja sentit parlar. Molt poca gent sap que existeixen 

ni qui són. Estic segur que vosté sabrà guardar un secret, i més encara si 

tenim en compte que la seua continuïtat en esta feina depén de l'informe; del 

“meu” informe.  

CAPTAIRE.- Pot considerar-me una tomba. 

CAPTAIRE.- Els AGAG són Agents d’Agitació Grupal; experts, per tant, en agitar 

les masses. Però vosté, amic meu, no és un AGAG. El que li toca fer a hores 

d’ara és ambientar. Simplement. Ambientar; no agitar, ni provocar, ni desviar. 

Deixe eixa feina a les mans dels professionals. Oblide-se’n, doncs, de... les 

rajoles. M’he explicat amb prou claredat? 

 

 (El CAPTAIRE assenteix amb el cap. El CIUTADÀ li fa uns colpets al 

muscle.) 
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CIUTADÀ.- Me n’alegre. Bé, doncs això és tot. Signe ací. Ja li arribarà el resultat de 

l’informe a casa. Que passe un bon dia. (Comença a retirar-se, però es deté.) 

Per cert, se m’oblidava. Un altre error: Mourinho... no és un AS. És un EPS. 

 

 (El CIUTADÀ es retira. El CAPTAIRE es queda a soles a l’escenari. 

Hi fa unes passes sense rumb. Tot seguit, agafa el vi i en fa una bona 

glopada. Trau un mòbil de la butxaca i marca un número.) 

 

CAPTAIRE.- Ricard? Com estàs? Com va això?... Jo, fantàstic..., sí... Escolta, 

necessite que em faces un petit favor. (Amb certa sornegueria.) Acabe de  

rebre la visita d’un inspector. Sí, un inspector d’Ambientadors. Es diu Salvador 

Ferrer. Un imbècil que va de sobradet. Vull que l’investigues. Vull saber tot 

sobre ell, especialment si està net, ja m’entens. Remeneja cel i terra, si cal, 

per trobar-hi alguna cosa. Si està net... Home, sempre hi ha algun imbècil que 

es pensa que és honrat... Et deia que si està net, regaleu-li una targeta..., sí, 

de les opaques..., però sense límit, que puga gastar a mans plenes... No, amb 

sis mesos hi ha prou. Després escampeu la merda... Gràcies... Sabia que 

podia confiar en tu... Sí, tot bé, molt bé... I tu?... La família, bé?... Me n’alegre. .. 

Escolta, te’n dec una, eh? Si necessites res, el que siga, ja saps on em tens... 

Molt bé, Ricard... Adéu, adéu.    

 

(Es guarda el mòbil i fa un glop de vi. Tot seguit comença a cantar.) 

 

CAPTAIRE.- “Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es 

la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo...” 

(S’encén el llum de l’alarma. Para de cantar. Es queda pensatiu uns instants i 

continua cantant.) “Pero sigo siendo... el bourbon que no s’estimava els 

Dumbos”. 

 

 (Agafa la rajola i la guarda en una bossa. A continuació es mira el 

caixer, pensa durant uns segons i, finalment, s’hi acosta i, d’esquena 

al públic, hi pixa, mentre lentament es fa la FOSCA.) 


