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Sala polivalent, al matí.

Ia espera, asseguda. Ot entra.

Ot: Bon dia.

Ia: Passi, passi…

Ot: Em volien veure…

Ia: Sí. Estem parlant amb el personal.

Ot: Avui em toca a mi.

Ia: No li sap greu, suposo…

Ot: Suposo que no… Vull dir… no…

Ia li allarga la mà. Encaixen.

Ia: Segui.
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Ot: Gràcies.

Ot s’asseu. Silenci.

Ia: Està bé?

Ot, fent broma: De calés no gaire. Em volen apujar! 
Accepto encantat!

Ia: Les qüestions econòmiques no em toquen a mi.

Ot: A vostè li toca preguntar si estic bé.

Ia: En el seu lloc de treball, vull dir…

Ot: Esclar…

Ia: Du el full?

Ot: Ah… Sí…

Ot treu un full amb les seves dades. El dóna 
a Ia, que el mira.

Ot: Tothom està una mica neguitós amb les 
entrevistes.

Ia: Sí?

Ot: N’hi ha un que no para d’anar al lavabo.

Ia: Un?
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Ot: Un… sí… del despatx… Jo no, eh… Un que 
troba que vostès fan respecte.

Ia: A vostè no n’hi fem?

Ot: Sempre imposa que et preguntin.

Ia: Només és una anàlisi dels llocs. Per redistribuir 
càrregues de treball.

Ot: Ja…

Ia: Relació d’activitats, hores de dedicació… (Pel 
full.) No les ha posat.

Ot: Potser no.

Ia: Segur que no. (Llegint.) Vostè treballa a les 
oficines, depèn del cap d’administració… Factura-
ció, contractes amb companyies… I les memòries 
econòmiques?

Ot: Què?

Ia: No les prepara, vostè, les memòries econòmiques 
anuals?

Ot: No. Ni idea de les memòries que diu… Ah… 
De vegades m’ocupo de la comptabilitat, també… 
M’ho he descuidat.

Ia: Entesos. (Anota al full.)
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Ot: Suposo que volen saber si treballo amb eficièn-
cia, concentrat…

Ia: Li sembla que hi treballa?

Ot: Diria que sí.

Ia: Magnífic. Està content?

Ot: Content?

Ia: De la feina. Ve a treballar de gust, alegre…?

Ot: Bé… Content, alegre… Em pot proposar parau-
les més… més…

Ia: Més què?

Ot: No ho sé…

Ia: Com diria que hi ve, a treballar?

Ot: …?

Ia, pel full: He de posar alguna cosa… Ve trist? 
Enfadat?

Ot: Depèn. Segons el dia. Això: posi segons el dia.

Ia: Hi ve per força?

Ot: Què vol que li digui…?
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Ia: La veritat.

Ot: És molt important saber com vinc a treballar?

Ia: A les observacions em demanen que indiqui 
l’estat d’ànim del personal. Hi ve de bon humor?

Ot: Els més animats seran els primers que fotran 
fora?

Ia: …?

Ot: Tothom ho comenta. Pengem d’un fil. Fan 
aquesta auditoria perquè han decidit aprimar l’ad-
ministració. Però nosaltres no som administració!

Ia: Empresa pública.

Ot: Res de funcionaris! Depenem d’un ens autò-
nom… una mena de consorci o fundació…

Ia: No és el mateix.

Ot: A la pràctica funcionem com una empresa 
qualsevol.

Ia: A la pràctica…

Ot: Tinc contracte laboral.

Ia: D’on surten la major part dels diners? De qui és 
l’edifici? Qui finança el manteniment? I la nòmina?



- 14 -

Ot: Plantejat així…

Ia: Els contribuents li paguem el sou.

Ot: Cap meravella.

Ia el mira. Ell abaixa la mirada. Silenci.

Ia, tornant al full: Té ordinador?

Ot: Naturalment.

Ia: El fa servir?

Ot: Suposo que no he entès la pregunta…

Ia: Sí que l’ha entès. Per què fa servir l’ordinador?

Ot: Hi he nascut, amb els ordinadors!

Ia: Podria concretar?

Ot: I vostè? Si em diu què busca l’ajudo a trobar-ho. 
L’hi juro. Vol saber què hi faig amb l’ordinador? 
Tots els documents. Després els firmen el gerent, 
la directora artística, el meu cap… Sense ordinador 
no podria pas.

Ia: I què més?

Ot: Li sembla poc?

Ia: Hi passa set hores al dia a l’ordinador.
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Ot: I mitja. Set i mitja.

Ia: Què més fa?

Ot: A vostè què li sembla?

Ia: No és res personal. El qüestionari demana aquesta 
informació. Aquí. Ho veu? (Llegint.) A omplir per 
l’auditor. Em pot dir què més fa amb l’ordinador?

Ot: El que fa tothom.

Ia: Es connecta a Internet?

Ot: Ah… Vol saber… Vaja… Haver començat per 
aquí. Sí. Em connecto a Internet.

Ia: Imagino que per buscar-hi informació…

Ot: Exacte. Li dic quina?

Ia: No, no, no cal… (Amb sorna.) Ja ho suposo.

Ia fa una creueta en el full. Ot s’hi fixa. 
Silenci.

Ot: Què suposa?

Ia: El que consulta.

Ot: Ah, sí…?
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Ia, divertida: Vigili. Els ordinadors recorden el que 
consultem. Si busca neveres dues vegades seguides, 
el poden inundar de propaganda d’empreses de 
climatització.

Ot: No em passarà. El pis ja tenia nevera.

Ia: Qualsevol tecla que toquem és una mina d’or 
per a ells.

Ot: Ells?

Ia: Els cercadors. Ens tenen fitxats. Ens dibuixen el 
perfil, ens comparen… Saben com pensem. Ens 
coneixen millor que nosaltres mateixos.

Ot: Jo només busco informació de feina.

Ia: Pot estar tranquil, doncs…

Ia marca una altra creueta al full. Ot s’in-
quieta. Silenci.

Ot: A l’hora d’esmorzar, de vegades, miro els diaris. 
Per Internet, dic… Un parell o tres. Així despisto els 
cercadors. No poden saber què penso.

Ia: El que pensa m’ho pot amagar a mi, no als 
ordinadors.

Ot: Consulto diaris diferents!


