
S’ha posat les sabatilles, ha apagat el llum del rebedor 
i s’ha servit una copa de conyac abans d’anar a seure a la 
seva butaca preferida davant del televisor. Quan ha sabut 
que ell volia quedar-se a veure la seva sèrie d’espionatge 
preferida, l’Esther ha dit que estava molt cansada i que se 
n’anava a dormir. El seu fi ll Samuel també li ha dit bona 
nit i se n’ha anat a la seva habitació, no sense demanar-li 
que sobretot no li apagui l’ordinador, que ha deixat con-
nectat per una selva de cables a l’aparell de televisió per 
baixar d’Internet no sap quin programa que li interessa 
molt. Somriu mentre a la pantalla apareixen els títols i les 
imatges d’introducció. Després d’una jornada dedicada 
a resoldre problemes i solucionar confl ictes no hi ha res 
com submergir-se en els d’unes altres persones, encara 
que siguin de fi cció. L’únic que sempre li espatlla la gra-
tifi cant sensació de fugida és la publicitat. Efectivament, 
encara no fa ni cinc minuts que ha començat la història, i 
l’emissió ja es veu interrompuda per l’habitual tirallonga 
d’anuncis. No ho suporta, i l’única manera de calmar la 

COMANDAMENT A DISTÀNCIA

Jordi Bordas i Coca



40 Jordi Bordas i Coca

seva irritació és anar prement el botó del comandament 
per veure què fan als altres canals. També anuncis, i més 
anuncis, o concursos estúpids amb la participació de pú-
blic també estúpid. Va canviant de canals de pressa, només 
es tracta d’omplir els quatre o cinc minuts que falten per 
tornar al seu quan es reprengui el capítol. El dit s’atura, 
però, davant d’un canal que no recorda haver vist mai. 
Unes grans lletres vermelles ocupen intermitentment la 
pantalla: «Atenció, atenció, perill, perill». Què deu 
ser, allò? Sens dubte es tracta d’un espot publicitari que 
pretén ser més original que els altres. No hi ha so, només 
aquell rètol obsessiu. La curiositat li impedeix seguir 
canviant d’emissora. Finalment apareix un altre missatge: 
«Avís molt important — Sobretot no se us acudeixi 

canviar de canal ni prémer qualsevol altre botó 

del vostre comandament a distància — Si ho feu 

correu un greu perill — Perill de mort — Repetim: 

sobretot no se us acudeixi…». Allò és molt fort, tu. 
On volen anar a parar, aquella gent? És a punt d’ignorar 
l’avís i tornar al canal original per veure si ha recomençat 
l’emissió de la sèrie quan un nou text, amb lletres més 
petites però també vermelles, substitueix l’anterior. «El 

vostre televisor ha estat capturat pel canal SS, 

que durant els darrers cent cinquanta segons ha 

procedit a reconvertir-ne els circuits per activar 

un mecanisme de fi delització. Això signifi ca que si 

no féssiu cas del nostre avís i goséssiu utilitzar el 

vostre comandament a distància, es produiria una 

potent defl agració que lamentablement posaria 

fi  a la vostra existència. Esteu, doncs, advertit». 
Quina barra! Com poden esperar que ningú s’ho empassi, 
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allò? Ara que, i si fos veritat? Pensa que l’ordinador que 
en Samuel ha deixat en marxa pot haver alterat el fun-
cionament del televisor, i per experiències anteriors sap 
que qualsevol acció d’un inexpert com ell pot signifi car 
un daltabaix informàtic que el seu fi ll no li perdonaria. 
Potser el millor que pot fer és deixar córrer la sessió, i… 
però el seu misteriós interlocutor sembla haver-li llegit el 
pensament. «Si se us ha acudit desendollar l’aparell, 

o bé anar al comptador i desconnectar l’entrada 

de l’electricitat, traieu-vos-ho del cap, perquè el 

resultat seria igualment desastrós per a la vostra 

integritat física. Al canal SS sabem protegir-nos 

contra qualsevol intent de deserció. Utilitzem 

una tecnologia secreta i molt poderosa. Val més 

que seguiu assegut al vostre lloc, us relaxeu, i us 

disposeu a escoltar el missatge que volem transme-

tre-us». Ell encara se’n riu, pensa que quines bestieses, i 
quina imaginació, però tot plegat ha aconseguit posar-lo 
nerviós. S’aixeca i va a mirar per la fi nestra. A l’edifi ci del 
davant es poden veure els requadres il·luminats correspo-
nents a les sales d’estar dels veïns que encara no se n’han 
anat a dormir. En alguns es distingeixen les imatges en 
moviment dels televisors encesos, i en un d’ells li sembla 
reconèixer les mateixes lletres vermelles que han envaït el 
de casa seva. Un altre aparell capturat per allò tan extra-
ordinari del canal SS, potser? De sobte aquell rectangle 
es torna negre, i dins l’habitacle del veí es produeix un 
llampec enlluernador seguit per una detonació que fa 
saltar-ne els vidres. L’única explicació que hi troba és 
que aquell teleespectador ha desobeït les instruccions i 
ha intentat apagar el seu receptor. Uns segons més tard li 
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sembla sentir una explosió semblant una mica més lluny. 
O sigui que tot plegat no és cap broma, ni cap estratagema 
publicitari, sinó una amenaça molt real. Amb els dits tre-
molosos, es dirigeix al telèfon disposat a marcar el número 
de la policia. Abans de poder fer-ho, però, una veu li 
anuncia per l’auricular: «Aparell intervingut pel canal 

SS — Comunicació denegada». El mateix missatge es 
repeteix quan intenta fer servir el telèfon mòbil. Ara ja 
no podria riure ni que volgués, l’únic que sent és una por 
que va augmentant a mesura que passen els minuts. Què 
pot fer, per fugir d’aquella teranyina desconeguda, per 
deslliurar-se d’aquella trampa inesperada? «El nostre 

missatge va destinat a salvar la nostra pàtria, i de 

retruc tota la humanitat…» Ah, per fi  ha sortit la 
publicitat!, pensa amb un cert alleujament. Deu tractar-se 
d’una religió, o d’un grup polític com tants que n’hi ha. El 
seu avi, que va haver de lluitar a contracor en les darreres 
dues guerres, sempre li deia que no es fi és mai dels salva-
dors, fos el que fos que volguessin salvar. I ell, per sistema, 
sempre ha fet cas d’aquell consell, i quan ensopega amb 
algun predicador del que sigui no se’l creu mai. I n’hi ha 
de tota mena i de tots els colors. Encara que normalment 
no s’introdueixen als televisors per transformar-los en 
bombes, ni s’infi ltren estranyament a la xarxa elèctrica i 
telefònica com els tentacles fi níssims i inacabables d’un 
pop totpoderós. «Heu de saber que tota la història 

ha estat tergiversada, i els mitjans de comunicació 

són objecte d’una manipulació malèvola per part 

de poders que romanen a l’ombra».
I si se n’anés a dormir tan tranquil, sense tocar res? 

Potser l’endemà ja haurà desaparegut, tot allò, com un 
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malson. De sobte apareix un nou missatge, però hi ha 
una diferència: aquest cop les lletres són verdes. «Com 

a premi per la vostra fi delitat, i perquè us adoneu 

de la veracitat de les nostres afi rmacions, us fem 

saber que acabem d’ingressar la quantitat de 3.000 

euros al vostre compte corrent, que és…». Els vint 
dígits del seu c/c. personal són totalment correctes. Es 
va apropant a la seva butaca preferida, i hi seu amb un 
sospir. Potser no caldrà despertar l’Esther i en Samuel, 
ben mirat. Potser la cosa no és tan greu com es pensava. 
«[…] Nosaltres som els únics que sabem la veritat, i 

tots els qui es neguin a acceptar-la estan en contra 

nostra i hem de considerar-los enemics nostres. En 

canvi, escoltar el nostre missatge i ser-nos fi dels 

signifi carà un gran benefi ci, com acabeu de com-

provar». Ell buida la copa de conyac i es posa un altre 
coixí a l’esquena. El canal SS ja li comença a agradar.


