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Mai m’hauria imaginat acabar aquí. Una barreja de ràbia, 
impotència i frustració m’hi han acabat portant.

Fins llavors, havia seguit el camí que, pel que sentia i ens 
venien, era el “correcte”. En acabar l’educació obligatòria, 
vaig  saltar  al  Batxillerat  i,  d’allà,  a  la  Universitat.  Per 
adaptar-me al món laboral i poder pagar-me els estudis, 
treballava els estius del que sortia. En un principi, en una 
tenda de gelats.  M’afartava que donava gust!  No hi  ha 
millor  lloc  on  treballar  durant  aquesta  època  de  l’any! 
Quan ja només em faltaven un parell d’anys per acabar la 
carrera, vaig entrar a un banc. Em dedicava a voltar per 
diferents  oficines  cobrint  les  vacances  dels  seus 
treballadors. Aquell va ser el meu primer contacte amb 
les  famoses  ETT.  Cobrava  per  hores.  Dins  del  sou  per 
cada hora,  s’hi  incloïen totes les  pagues i  les  vacances. 
Evidentment,  si  algun  dia  em  trobava  malament,  no 
cobrava  res.  Per  sort,  vaig  passar  uns  mesos  prou 
tranquils. A l’any següent vaig fer el mateix. M’avisaven 
d’un dia per l’altre on havia d’anar. Voltava amunt i avall. 
Però m’era bastant igual.  Total,  mentre treballés,  m’era 
indiferent a on. I com que la feina era la mateixa a tot 
arreu, anava fent.

Per fi, van passar els quatre anys de la carrera. Durant el 
tercer,  però,  vaig estar a punt de deixar-ho.  Sentia que 
perdia el temps, que tot allò que feia no servia per a res. 
Moltes  assignatures  inútils,  molts  professors  més 
preocupats  en  passar  com  fos  l’hora  de  classe  que  en 
ensenyar res... I passotisme, molt de passotisme entre els 
estudiants.  Formava  part  d’una  associació  estudiantil. 
Com  d’altres,  organitzàvem  força  actes.  Molts  d’ells, 
interessants i que afectaven, d’una forma directa, la vida 
dels  estudiants.  Però res.  Les assistències,  en relació al 
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volum de gent que érem, ben pobres. Només s’omplien 
les aules quan venia algun polític, més per la curiositat de 
veure un personatge  “famós” que pel  que havia  de dir. 
Aquesta n’era una altra. Cada partit tenia la seva branca 
juvenil  com  a  associació  adscrita  a  la  universitat.  Què 
feien durant l’any? Res. Zero. Només es movien quan hi 
havia campanya electoral i tocava portar el líder de torn 
perquè  intentés  captar  uns  quants  vots.  Doncs  aquests 
que, com a molt, feien un acte durant l’any, rebien més 
subvencions que aquelles organitzacions que en feien dos 
al mes. Ja, des de “cadells”, aprenien el que els del seu 
partit  “pare”  podien  fer  a  gran  escala  al  Parlament, 
Ajuntaments  i  institucions  vàries.  Per  sort,  em  van 
convèncer per continuar i vaig poder acabar els estudis.

En  acabar,  em  vaig  dirigir  al  mateix  banc  on  havia 
treballat els dos anys anteriors. No era, ni molt menys, la 
il·lusió  de  la  meva  vida  treballar  allà  però,  mentre  no 
trobés res millor, aniria tirant. Així doncs, per la mateixa 
ETT,  vaig  tornar  a  començar  el  tour per  les  oficines. 
Aquell  any,  però,  l’ambient  ja  era  diferent.  Hi  havia 
nervis, molts nervis. Els treballadors no parlaven d’altra 
cosa que l’ERO que els tocaria sofrir. Molts patien pel seu 
lloc  de  treball.  D’altres,  els  tenia  preocupats  haver  de 
marxar  molt  lluny  de  casa  seva.  Alhora,  molts  clients 
mostraven  una  actitud  agre.  Les  queixes  s’havien 
multiplicat des de la darrera vegada que hi havia estat. 
Des  de  dalt,  també,  collaven  els  treballadors  amb 
objectius  impossibles  d’aconseguir.  La  majoria,  es 
quedaven  fins  ben  tard  per  por  a  no  arribar-hi  i  ser 
acomiadats.  Al  mateix  temps,  però,  els  directius 
s’apujaven  el  seu  descomunal  sou  i  omplien  el  Consell 
d’Administració de polítics retirats...
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Donada  aquella  situació,  tenia  ben  clar  que  havia  de 
marxar.  Buscava  i  buscava  però  no  trobava  res. 
Finalment, vaig trobar feina com a comercial. Tot i que 
anava  bé,  d’un  dia  per  l’altre,  em  van  acomiadar. 
Miserablement  i  sense  avisar-me.  Allò  va  ser  un  xoc 
important per a mi. El mateix em va passar a l’empresa 
següent. Resulta que no vaig superar el període de prova.. 
Aplicava a centenars d’ofertes, però pràcticament no em 
trucaven de cap ni tan sols per a una primera entrevista. 
No ho entenia.  Per  què? Si  estava  segur  que  podia fer 
aquella  feina!  Quan,  ocasionalment,  tenia  sort  i  em 
trucaven,  estava  molt  nerviós.  Creia  que  aquella  era 
l’única oportunitat  que se’m presentaria per aconseguir 
una feina.  Sortosament,  crec,  davant  de l’entrevistador, 
dissimulava prou bé els nervis. Això sí, el dia abans no 
feia  més que donar-hi  voltes.  A vegades,  fins  i  tot,  em 
costava  dormir.  Alguns  cops,  aconseguir  passar  a  una 
nova entrevista. D’altres, ni això. Massa sovint, un tracte 
horrible.  Covardament,  ni  avisaven  que  no  m’havien 
seleccionat o m’enviaven un mail amb un missatge que 
devien anar copiant i enganxant a tothom. Cada negativa 
suposava un cop dur a la meva malmesa moral.

A la  meva família,  les  coses no els  anaven millor.  A la 
fàbrica on treballava el meu pare van anunciar un ERO. 
No  pintaven  gens  bé  les  coses.  Finalment,  el  van 
acomiadar  a  canvi  d’una  indemnització  miserable. 
Després de tota la vida treballant a la mateixa empresa, el 
van fer fora com si no hi hagués aportat res. A la meva 
mare, que és mestra, feia temps que li havien arribat les 
retallades.  Ja no sabia quant li  havien reduït  el  sou!  A 
canvi,  cada cop tenia més alumnes per classe.  De totes 
bandes, ens venien que eren temps “difícils” i que calia fer 
“sacrificis”.  Ara  bé,  els  mateixos  que  demanaven  tant 
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d’esforç  no  s’ho  aplicaven,  precisament.  Al  meu  veí, 
l’estaven a punt de desnonar. Va arribar a Catalunya en 
plena bombolla immobiliària. De seguida va trobar feina 
a  una  constructora.  El  seu  cap  li  va  aconsellar  que  es 
comprés un pis. “És una inversió segura, mai baixarà. I  
aquí tindràs feina per sempre!”. Ell no ho veia gaire clar. 
Amb el sou que tenia, creia molt complicat que cap banc 
li  concedís  una  hipoteca.  Ara  bé,  allò  no  va  ser  cap 
impediment. Podia aconseguir un finançament del 100% 
més les despeses. Donades tanta facilitats, no en va tenir 
cap  dubte.  Poc  temps  després,  però,  la  companyia  on 
treballava va fer fallida. Es va quedar al carrer sense rebre 
ni un cèntim. A més, aquell pis que havia comprat perdia 
valor cada dia. Potser per prou feines valia la meitat! Els 
impagaments de quota s’acumulaven. Havia enganxat pel 
carrer papers on s’oferia per a fer reformes a pisos a un 
preu assequible.  Però per prou feines el  trucava ningú. 
Estava desesperat. Es veia al carrer, sense casa i amb un 
deute amb el banc que no sabia si podria arribar a pagar 
mai. Tampoc volia tornar al seu país. La seva filla s’havia 
integrat  molt  bé  i  havia  fet  moltes  amistats  a  l’escola. 
Desesperadament, va provar de renegociar el seu deute. 
Però va ser en va. Els mateixos que l’havien trobat solvent 
com  per  a  oferir-li  una  llarga  hipoteca  a  40  anys  es 
negaven a trobar una solució al seu problema. Preferien 
quedar-se amb el pis, provar de vendre’l al preu que fos i 
alhora  escanyar  el  seu  client  amb  un  deute  que  no  el 
deixaria viure.

Mentrestant, jo continuava buscant feina. Però res. Res 
de res. Només em van agafar d’un back-office. Altre cop, 
per ETT. El sou, miserable. No era mileurista... perquè no 
arribava  ni  a  això!  A  sobre,  l’ambient  de  treball  era 
horrible. Caps prepotents que amenaçaven constantment 
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en acomiadar tothom. Fins i tot, controlaven l’estona que 
anàvem  al  lavabo.  La  rotació  de  personal  era 
espectacular. La gent, cremada, marxava. Vaig arribar a 
veure gent plorar de la desesperació. La immensa majoria 
dels  que érem allà,  amb alguna carrera.  Aquella  era la 
recompensa al nostre esforç?

Als  tres  mesos,  s’acabava  el  que  en  deien  “període  de 
prova”. Altre cop em trobava en aquell tall. El mateix dia 
que complien els tres mesos, ens van reunir a tots els que 
havíem  entrat  llavors.  “No  heu  superat  el  període  de  
prova. Adéu”. Això és el que ens va dir el responsable de 
Recursos  Humans.  Tots  ens vam mirar,  incrèduls.  Uns 
van  començar  a  cridar.  D’altres,  ploraven.  Jo  m’havia 
quedat perplex. No reaccionava. De sobte, al del costat, li 
va entrar una ràbia immensa. Li bullia la sang. Tenia el 
puny tancat i li tremolava el braç. Amb el cap cot, provava 
de controlar els  seus instints.  Però no va poder.  D’una 
revolada, va apropar-se al personatge en qüestió i li vaig 
etzibar un cop de puny. I després d’aquell, un altre. Com 
posseïts, vam sortir del despatx embogits. Destruíem tot 
el  que  trobàvem  pel  nostre  pas:  taules,  telèfons, 
ordinadors... Tot. De lluny, sentíem sirenes. Els Mossos 
havien arribat. Alguns, en veure’ls, van aturar-se. Però jo 
no.  Estava fora de mi,  embogit.  Finalment,  uns quants 
cops de porra van tombar-me. Em van fer entrar en un 
furgó i em van traslladar a una comissaria. És on sóc ara.

A diferència de banquers, polítics o policies, no crec que 
m’indultin. Resulta que és molt més greu el  que he fet 
(trencar quatre ordinadors) que no pas robar, subornar, 
deixar forats immensos a entitats financeres que hem de 
pagar  entre  tots,  evadir  milers  de  milions  a  paradisos 
fiscals o apallissar a manifestants innocents. Sí, és cert, 

6



vaig perdre el  control.  Com jo,  no són pocs els  que ho 
estan passant malament. I ja se sap, quan no es té res a 
perdre, la por s’esvaeix. Estaria bé que ho tinguessin en 
compte aquells que pretenen que paguem els costos de la 
crisi els que menys culpa en tenim, mentre deixen lliures i 
no castiguen com es mereixen aquells que l’han engreixat 
de veritat.

Molta gent penja d’un fil. I si aquest fil es trenca, vés a 
saber què pot arribar a passar...
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