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Alhora i de cop va celebrar-se els dies 2, 3 i 4 de juliol de 2007 al centre comercial Citypoint
de Kassel durant l'horari d'obertura al públic.

Alhora i de cop és una història de ciència-ficció que en principi es basa en la idea d'una
societat alliberada del treball gràcies al progrés de la tècnica, una idea que ha desaparegut
de la memòria cultural. L'economia globalitzada mostra més aviat que la racionalització tèc-
nica no genera llibertat en el treball, sinó atur i el desplaçament del treball a països amb
salaris baixos. A nosaltres ens interessava veure com pot vincular-se aquest projecte social,
conegut des dels temps de la Il·lustració, amb un present que desautoritza per complet
aquest projecte. Per això no volíem representar una «utopia» l'horitzó històric de la qual
fos «one of these days». Vam descartar aquest horitzó i vam parlar en comptes d'això de
galàxies paral·leles en el temps que, en aquest mateix instant, tenim aquí al costat (la qual
cosa suposa una apel·lació voluntària a no confiar en un canvi històric estructural).

Allò «utòpic» dels actors no rau a representar un món millor, sinó a parlar en aquest
lloc de les condicions de producció de les mercaderies, alhora que expressen el rebuig al
model de vida bella que s'escenifica en el centre comercial. El personatge de «la felicitat
estadística» es veu obligat a vomitar; Mr. Lam es veu obligat a comprar tots els filets de
perca del Nil i a destrossar-los contra la barana del centre comercial. El mestre de cerimò-
nies diu: «Totes les mercaderies són un escàndol sense precedents.» Allò utòpic dels perso-
natges consisteix en manifestar aquest escàndol en el present.

La funció no pretenia convèncer ningú amb arguments, no buscava actuar de mitjan-
cer; simplement volia celebrar-se en aquest lloc i formular un NO mancat de compromís, que
no requereix cap transformació immediata, que no necessita justificar-se amb aquesta efi-
ciència que sempre s'atribueix, automàticament, a qualsevol declaració amb motivacions
polítiques: ser didàctica, il·lustrar als altres, canviar la realitat... com si la cosa fos tan fàcil.

Un documental implica que una obra com aquesta només es pronuncia sobre el centre
comercial si s'experimenta en el propi centre comercial, i així afegeix a la realitat dels espec-
tadors una experiència que es constitueix com a alternativa. L'obra només es duu a terme
in situ i no com a projecció.

Dramatis personae

MESTRE DE CERIMÒNIES: Alice Creischer
MR. LUDD: José Elguezábal
CAPITÀ SWING: Bill Dietz
SENYORETA NO: Lydia Hamann
MADAME OBLOMOVA: Katja von Helldorf
LA FELICITAT ESTADÍSTICA: Agnes Wegner
HERR DIETRICH HESSLING: Rolf Woelling
MANAGER DE COMUNICACIÓ: Sophie Goltz
MR. LAM: Rabea Welte
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Introducció

MESTRE DE CERIMÒNIES: Bon dia, senyores i senyors. Durant la propera hora assistiran a una his-
tòria de ciència ficció. Els ensenyarem un món on s’han dissolt tots els vincles entre feina,
mercaderia i diners; i el cert és que s’han dissolt perquè no es tenen en consideració. Aquest
món existeix des de sempre. N’hi ha prou, per exemple, amb què facin un petit pas al cos-
tat, perquè entrin de seguida –hoppla– en un túnel del temps intergalàctic. Aquest túnel
és una drecera entre la realitat i la realitat. Està ple a vessar d’energia negativa. Al final no
hi ha cap món conclòs. Però de cop i volta no voldran comprar res més.
En aquesta història de ciència ficció hi participen diversos actors que, si m’ho permeten,
els presentaré un momentet abans no es transformin, als seus ulls, en personatges. Els noms
són gestos: Mister Ludd.

MR. LUDD: El 12 d’agost. Tinc 29 anys. Transporto cintes de vídeo. Les cintes de vídeo con-
tenen els resums d’esdeveniments que s’envien a tot el món. Em costa definir amb precisió
la meva feina.

MESTRE DE CERIMÒNIES: Senyoreta No i Madame Oblomova.

SENYORETA NO: El 26 de juliol. Actualment em desperto cap al tard. El primer que faig és men-
jar, la majoria de vegades el que hi ha, perquè no tinc ganes de baixar a la fleca. Has de fer
cua, és fàcil que la venedora sigui antipàtica. Tot plegat és massa sobtat.

MADAME OBLOMOVA: A la tarda miro de fer coses: anar a comprar, arreglar la bicicleta. És una zona
protegida que de moment evito. El que vull és viure en perpètua confrontació amb la societat.

MESTRE DE CERIMÒNIES: Capità Swing.

CAPITÀ SWING: El 27 de gener. El concepte de feina em treu de polleguera. Jo, de fet, ni tinc
cap ofici, ni mai no n’he tingut cap. Però com que es dóna per fet que tothom en té, sem-
pre he presumit de ser fotògraf. Ara dic que sóc periodista. Actualment visc dels diners que
em deixen.

MESTRE DE CERIMÒNIES: La Felicitat Estadística.

Fa una reverència.

MESTRE DE CERIMÒNIES: Herr Dietrich Hessling.

HERR DIETRICH HESSLING: El 28 de juliol. Treballo d’una a dues hores al dia. Si hi sumem el
temps que passo reflexionant, bastant més. De vegades un es posa a pensar quan és al bar.
Aleshores penses i penses tota la tarda i ja no pots parar.

MESTRE DE CERIMÒNIES: La manager de comunicació.

Fa una reverència.

MESTRE DE CERIMÒNIES: I Mr. Lam.

MR. LAM: El 26 d’agost. Sóc un comprador que intervé en el món productiu. Evidentment que
em sento ric, per alguna cosa tinc consciència. De vegades passo feines als meus amics,
perquè així maximitzo el meu potencial de llibertat.

Escena primera

MESTRE DE CERIMÒNIES: Escena primera: Mr. Ludd es passejarà amunt i avall, a la llum del dia,
amb un llum. Vol perdre’s, però no ho aconsegueix. La senyoreta No i madame Oblomova
l’acompanyen al principi.
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Mr. Ludd agafa un llum i puja per les escales mecàniques. A la làmpada hi ha escrit: busco
feina! Es queda al primer nivell, davant d’un globus gran i obre la boca. Al globus s’hi pot lle-
gir: Que s’ha perdut? Segueix fins a una segon globus: S’ha perdut com una criatura o és que
s’ha amagat?
Tercer globus: L’hem assassinat. Però com ho hem pogut fer?

Baixa les escales mecàniques; topa amb la senyoreta No i madame Oblomova, que porten dos
globus més.

Quart globus: Com hem pogut beure’ns el mar?
Cinquè globus: Encara hi ha amunt i avall? No estarem vagant per un no-res infinit?

La senyoreta No i madame Oblomova van cap a les dues rodes alemanyes i es posen a xiu-
xiuejar. Un cop ha arribat l’orquestra, Mr. Ludd comença a comprar. El capità Swing agafa el
llum.

MESTRE DE CERIMÒNIES: Com que no ha pogut perdre’s, Mr. Ludd comença a comprar; compra i
compra i vostès es preguntaran quan deixarà de comprar. El capità Swing ocupa el seu lloc.
La senyoreta No i madame Oblomova es dediquen ara a destapar escàndols. Escoltin-les bé:
totes les mercaderies són un escàndol sense precedents.

OBLOMOVA: Desenvolupament de la indústria tèxtil i de filadors anglesa entre 1770 i 1860
(durant aquest període ostentava el monopoli del mercat mundial). Entre 1815 i 1821,
depressió; 1822 i 1823, floriment; 1824, abolició de les lleis contra la formació de sindi-
cats, gran creixement de fàbriques pertot arreu; 1825, crisi; 1826, depressió i revoltes;
1827, una lleugera recuperació; 1828, creixement de les filatures mecàniques i de les
exportacions; 1829, les exportacions a l’Índia superen les de tots els anys anteriors; 1830,
mercats saturats, depressió; entre 1831 i 1832, continua la depressió; 1833, se signa el
monopoli del comerç amb l’Índia i la Xina; 1834, increments del número de fàbriques,
manca de mà d’obra, noves lleis per als pobres, emigració dels agricultors a les zones
industrials, treball infantil, tràfic d’esclaus blancs; 1835, riquesa, els filadors artesans pas-
sen gana; 1836, gran prosperitat, l’exportació de fil de cotó des d’Anglaterra es multiplica
per 5.200, i la població de Dacca passa dels 150.000 als 30.000 habitants; 1837 i 1838,
depressió i crisi; 1839, revifament; 1840, gran depressió, revoltes, intervenció de la poli-
cia; 1841 i 1842, els treballadors de les fàbriques passen gana; 1842, els treballadors es
declaren en vaga per forçar la revocació de la llei que regula els cereals. Van en massa fins
a la ciutat; l’exèrcit els fa retrocedir, els seus líders són portats als tribunals i un cop allà
hi pronuncien discursos; 1843, depressió; 1844, revifament; 1845, prosperitat; 1848,
depressió continuada; 1849, revifament, prosperitat; 1851, caiguda de preus, salaris bai-
xos; 1852, recuperació, vagues llargues i freqüents, els propietaris de les fàbriques ame-
nacen amb fer venir treballadors de l’estranger. Vaga de vuit mesos, Manchester necessita
protecció militar; 1853, gran misèria a Preston; 1854, prosperitat, mercats saturats; 1857,
crisi; 1858, recuperació; 1859, gran riquesa, creixement de les fàbriques; 1860, punt àlgid,
els mercats estan tan saturats que ni l’any 1863 no poden absorbir tota la producció; 1861,
la prosperitat dura una mica, Guerra Civil americana, fam del cotó; 1862-1863, fallida
total.

SENYORETA NO: El significat d’aquest munt de xifres rau en la seva semblança fins al dia d’avui.
La semblança segueix el mecanisme següent:
«Producció febril,
salts expansius segons l’espetec del mercat mundial,
contracció dels mercats com si fos un miocardi.»
Assenyala les corretges trapezoidals:
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«La vida de la indústria moderna és un cicle.
El mercat mundial de mà d’obra és inesgotable.»
Assenyala les rodes:
«Com hem pogut beure’ns el mar?»
Ara bé, si vostè creu que aquest munt de xifres és aigua passada, doni la volta al seu ves-
tit i estudiï’n les costures. I si aleshores creu que no hem de destruir aquesta màquina, faci
un pas al seu costat, surti de la seva vida i ja veurà.
Ja veurà.
Ja ho veurà, ja.

Mentrestant, el capità Swing s’acosta amb el llum fins als tres globus intercanviats.
Els tres nous globus del capità Swing:

1. La marxa era immensa, immensa. Hi era tothom. Ens agafàvem de les mans.
2. Però algú va dir fent un gest amb el dit al coll: o foteu el camp, o fssst.
3. Mentre baixàvem, tothom ens mirava. Ens aplaudien, nosaltres també aplaudíem. Però
jo... jo tenia por.

Escena segona

El capità Swing torna a l’orquestra. Apaga el llum i s’asseu un momentet.

MESTRE DE CERIMÒNIES: A la segona escena, el capità Swing és presa també de les ànsies de
comprar. La senyoreta No i madame Oblomova continuen fent el que feien abans. I alesho-
res surt a escena Herr Dietrich Hessling. L’acompanyen el seu policia domèstic i el seu mana-
ger de comunicació. Els vol ensenyar l’ascens i la caiguda del seu petit imperi. Però no deixin
que els entabani amb aquestes coses.

Mentre això s’anuncia, Herr Dieter Hessling, el policia i el manager de comunicació ja s’han
aixecat. El manager de comunicació i el policia carreguen un bastidor. Aquest bastidor es mou
cap a tot arreu on vulgui que vagi Hessling.
Té dues cares:
Primera cara: negociació comercial.
Segona cara: un centre comercial en bancarrota
Primer es mouen amb el bastidor cap al dirigent. Hessling fa una encaixada de mans amb el
dirigent i deixa que el manager de comunicació li faci fotografies.
Mr. Ludd compra perca del Nil al supermercat.
El capità Swing compra un mòbil a la botiga Nokia.
La senyoreta No i madame Oblomova giren i xiuxiuegen en les seves rodes alemanyes.
A l’orquestra, dues persones es posen els barrets Basilea 1 i Basilea 2.
Hessling, el manager de comunicació i el policia domèstic pugen amb el bastidor fins al
segon pis.

HESSLING: L’ECE Projectmanagement S.L. es va fundar el 1965.
Dic nosaltres quan parlo de mi; i jo, quan parlo de l’ECE.
Parlo de la independència de 9.100 franquícies en 2,7 milions de metres quadrats de super-
fície de venda que van d’Alemanya a Dubai.
L’excepcional conjuntura positiva a casa meva es basa en aquesta independència.
Puc imaginar-me constantment organitzar una ciutat petita, coordinar la feina d’equip i fer
que els altres s’apassionin. Penso transversalment. Sóc la terra. Sóc un titella.
I dic que Alexander Otto és el president del Consell d’Administració i 
el fill petit de Werner Otto. 
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No dic nosaltres, quan parlo d’Alexander Otto. 
Dic Consell d’Administració i membre de la junta directiva i Fundació Ciutat 
Viva, quan parlo del Dr. Andreas Mattner 
o del cap de comunicació Robert Heinemann.
No sé què són els déus, 
però em puc imaginar un corrent d’electricitat 
quan es toca amb el palmell de la mà: 
el senyor Mattner al consistori real de la ciutat d’Hamburg, 
i el senyor Heinemann com a cap d’una comissió de la CDU real. 
Parlo de sinèrgia quan es tracta d’influència.
La remodelació del Jungfernstieg, la il·luminació de 
les ribes del riu, les torres, els miradors i les places, 
les columnes, una cama sense recolzar i les mans al maluc, 
de desfilades davant de cadires de vímet, 
de voreres i dels bassals que de seguida hi desapareixen.
Puc imaginar-me constantment organitzar una ciutat morta, 
connectar impulsos i prémer el botó 
per veure com batega.

En aquest moment es gira el bastidor. Hessling, el policia i el manager de comunicació s’atu-
ren un instant. Pengen el bastidor en el clau. Mentre baixen, tots tres tiren fulls volants des
de la balustrada i les escales mecàniques:

Els fulls volants tenen en una de les cares el símbol de prohibició.
A l’altra, hi ha escrit el següent text:

Somiem que la gent que passeja amunt i avall no consumeix.
Tenim la impressió que les inversions no es recuperen,
Que no es tracta d’obtenir beneficis,
Sinó de la mera despesa del capital inversor,
La promesa de rendibilitat del qual es polvoritza i polvoritza.
I si es tractés només d’aquesta despesa?
I si les cadenes d’inversió, consum i benefici
no fossin més que una manera de seguir existint?
Aleshores n’hi hauria prou amb apartar lleument la mirada,
Amb que tot això s’acostés a una promesa
que donarien les màquines
quan entressin a la fàbrica.
I aleshores tot estaria llest
–els expositors amb les mercaderies, les fonts, la branca dels aliments–
i només caldria aclarir en detall la qüestió
nímia i organitzativa de la redistribució
de les riqueses socials
per convertir aquest lloc
en una idea lògicament captivadora de la realitat. 

Madame Oblomova i la senyoreta No han parat. Han sortit de les seves rodes i han anat cap
a la barana. Observen com cauen els fulls volants. Llencen més fulls volants just després:

Però si no pot ser.
Provi si no de viatjar a Indonèsia sense vouchers.
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Escena tercera

L’escena comença quan Hessling, el policia i el manager de comunicació arriben on hi ha
l’orquestra.

MESTRE DE CERIMÒNIES: A la tercera escena Mr. Ludd ens mostra la satisfacció total de la seva
mania compradora, seguida de l’entrada en escena de La Felicitat Estadística.

Mr. Ludd ha comprat tots els filets de perca del Nil que hi havia al supermercat i els ha guar-
dat a la seva bossa de congelats. Mentrestant, el capità Swing ha comprat un mòbil Nokia.
Mr. Ludd se’n va amb la bossa de congelats fins al primer pis. La senyoreta No i madame
Oblomova s’acosten cap a Mr. Ludd i, juntament amb ell, treuen els filets de peix de la bossa
i comencen a colpejar la barana.

MR. LUDD: Un desordre infame de l’eternitat. 
Els filets de perca del Nil han aconseguit l’estàndard de qualitat 
ISO 9000.
N’hi ha sempre, sempre, 
i la seva forma, la mida, el gust són sempre, sempre, els mateixos.
Així ho ha certificat la 
BVQI Total Quality Management Consultants LTD, 
per només 100.000$, formació i auditoria incloses.
Avui he aconseguit fer un buit, 
un forat, en la infinitat de la perca del Nil, 
que no podran omplir fins avui a l’hora de tancar les botigues. 
Un desordre infame de l’eternitat.
Europa importa cada any 40.000 tones de perca del Nil. 
El peix té tanta gana 
que s’ha cruspit la resta de peixos que hi havia al llac Victòria.
Ara tot just comença a atacar-se a si mateix.
Els habitants de les ribes del llac tenen tanta gana,
que roben les escombraries dels contenidors que hi ha davant de la fàbrica. 
Posen a assecar les escombraries. 
I l’olor els encega. 

La Felicitat Estadística ha pujat mentrestant al primer pis i deixa que Mr. Ludd li embeni els
ulls. En acabat, Mr. Ludd torna a l’orquestra, s’asseu i es fuma una cigarreta. La senyoreta No
i madame Oblomova pugen a les seves rodes i comencen a recitar un nou text:

SENYORETA NO: Kathie Lee - Liang Shi Handbag Factory, salari per hora: 13 cèntims, de 60 a 70
hores de feina a la setmana; Wal Mart - Li Wen Factory, salari per hora: 18 cèntims, torns de
12 hores; Ann Taylor - Kang Li Fashion Manufacturers, salari per hora: 13 cèntims, de 7.30h
a 24h; Ralph Lauren, Ellen Tracy, Linda Allard - Iris Fashions, 20 cèntims, torns de 12 a 15
hores; Esprit - You Li Fashion Factory, salari per hora: 13 cèntims, de 7.30h a 24h; Chirokee
Jeans - Meiming Garment Factory, salari per hora: 24 cèntims, 70 hores de feina a la setmana;
bambes Nike i Adidas - Yue Yuen Factory, 19 cèntims, de 60 a 84 hores de feina a la setmana;
Roba d’esport Adidas - Tung Tat Garment Factory, 22 cèntims, de 75 a 87 hores de feina a la
setmana; Sears - Tianjin Beifang Factory, 24 cèntims, 60 hores de feina a la setmana.

MADAME OBLOMOVA: 130 milions de persones han abandonat els seus pobles 
per anar a les fàbriques.
D’aquestes, 70 milions tenen entre 12 i 16 anys.
La indústria tèxtil prefereix contractar noies, 
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perquè diu que són més dòcils.
Cusen tot allò que porten al cos.
El seu torn dura 12 hores.
Les hores extra són fins a les 3h de la matinada 
o, just in time, fins l’endemà al matí.
Però ara hi ha codis de conducta 
i empreses de consultoria que es dediquen a fer codis de conducta 
per tal que la seva pell, la de vostès, no es rebel·li quan es vesteixen.
A tall d’exemple, una filial d’Otto, la Systain Consulting 
–una germana d’aquest centre comercial–, 
assessora altres empreses en el millorament de la imatge corporativa 
mitjançant la responsabilitat social.
Els inspectors d’aquest codi examinen 
els horaris tal com els prescriu la llei 
en les fitxes de control prescrites per la llei;
pregunten al fabricant si respecta els drets dels treballadors.
El fabricant diu: sí.
Aleshores el fabricant li ensenya les instal·lacions.
Vostè pregunta a les costureres: Are you happy to be here?
Les costureres diuen: Yes.
I es pelen de fred de cansades com estan.

LA FELICITAT ESTADÍSTICA: I què va aconseguir el client que va comprar 
al centre de Lodz?
A Lodz va aconseguir-hi una bufanda de seda,
n’hi ha a tot arreu, de bufandes de seda
del centre de Lodz.
I què va aconseguir el client que va comprar a les galeries de Breslavia?
A Breslavia va aconseguir-hi una camisa de lli,
de colors, estranya, però que fa de bon lluir,
això és el que va aconseguir a les galeries.
I què va viure el client que va comprar als passatges de Budapest?
Va viure el mercat, que era com real i bonicó
amb els fanals de gas i els rebles de llautó
als passatges de Budapest.
I de què va gaudir el client que va comprar al centre comercial de Doha?
A Doha va gaudir de la seguretat:
no hi havia enlloc cap rostre malcarat
quan va comprar a Doha.
I què demana al client amb classe al centre 
de Braunschweig?
Vol feina alemanya, amb qualitat i perfecció,
per garantir la mental satisfacció,
això és el que vol el client amb classe.
I què li agradava a aquesta mena el client
al parc comercial d’Atenes?
Li agradava veure el mateix; és tan maco aquest deix
de veure ininterrompudament el mateix
en el parc comercial d’Atenes.
I què va aconseguir el client que va comprar al Schlosspark d’Schwerin?
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A l’Schlosspark va aconseguir-hi el malestar,
oh, temps estimat, aquest malestar
a l’Schlosspark d’Schwerin.

Mentre canta, llença al públic tota l’estona documents de la UE. Als documents s’hi pot llegir
el següent poema:

Vostè és un membre d’una esplendor
que fa com si s’expandís contínuament.
S’expandeix amb les següents condicions:
disposa un percentatge de persones,
deixa morir un percentatge de persones
–en el balanç de la utilitat marginal de necessitat i saturació–.
S’hauran adonat
que el fet de saber sobre la continuïtat d’aquest balanç
fa que els resulti insuportable seguir sent membres,
perquè aquest saber
fa referència, sí, fa referència
a la constitució dels seus propis desigs i del seu propi odi.
La idea no és cap tesi.
Per tant, el seu significat és una qüestió d’actitud.

La Felicitat Estadística torna a ser on hi ha l’orquestra, agafa de cop i volta el llum i comença
a transcriure:

Ho busco
tot i ara mateix.

Se’n va a l’agència de viatges del tercer pis.

Escena quarta

MESTRE DE CERIMÒNIES: A la quarta escena, el capità Swing durà a terme la dissecció de les seves
mercaderies. Apareixerà Mr. Lam i els presentarà la seva vida, els seus guanys i la seva fi.

Mentre sonava la cançó de La Felicitat Estadística, el capità Swing ha comprat el mòbil. L’ha
desmuntat sobre una taula de llum. A cadascun dels components del mòbil hi ha una etiqueta
gran. La senyoreta No i madame Oblomova agafen totes les etiquetes amb una canya de pes-
car des del primer pis i les pengen a la barana.

Les etiquetes:

1. Carcassa: Dongguan Nanxin Ltd., Dongguan 1995, torns de dia i de nit de 12 hores; pausa
de 45 minuts, prohibició de sindicar-se, salari mínim according to the foreign standards,
500 treballadors.
2. Cable / carregador: Foxconn, Longhua Factory, Shenzen, torns diaris de 9 hores amb 3
hores extra; torn nocturn de 10,5 hores, prohibició de sindicar-se, salari mínim according
to the foreign standards, 70.000 treballadors.
3. Bateria: BYD, Shenzen, Kuichong, torns de dia i de nit de 8 hores amb 3 hores extra, pro-
hibició de sindicar-se, salari inferior al mínim, intoxicacions per manganès, níquel i cadmi,
17.000 treballadors.
4. Components electrònics: Salcomp, deslocalització de Finlàndia a Shenzen el 2003, torns
de dia i de nit de 10 hores; freqüents hores extra, prohibició de sindicar-se, salari mínim
according to the foreign standards, el 20 de juliol de 2004 vaga de dos dies pel retallament
dels salaris, 4.500 treballadors.



9

5. Components electrònics: Perlos, Guangzhou, torns de dia i de nit de 8 hores; una mica
més del salari mínim, els errors es paguen descomptant-los del salari, 1.200 treballadors.
6. Condensador: Coltan, venuda el 2002 per les milícies rebels en la segona guerra del Congo
a canvi d’armes a través de Somigel; venuda a Starck, venuda a Nokia. Del 2000 al 2004:
12.000 millions de US$ de benefici; entre 2 i 3,5 milions de morts a la guerra del Congo,
la qual cosa no és una causa sinó una coincidència. 

Mentrestant, l’orquestra pronuncia el següent cor:

Nokia ha sabut sempre que els interessos a llarg termini de l’empresa i dels seus accionis-
tes depenien del compliment dels estàndards més elevats pel que fa a un comportament
ètic. Per això va redactar-se un codi de conducta en què s’hi van incloure els valors de Nokia.
Com a líder del mercat, a Nokia li importa també estar entre les empreses capdavanteres en
l’exercici de la responsabilitat empresarial arreu del món. Els col·laboradors de Nokia estan
obligats a respectar els valors de Nokia i a esforçar-se per treballar en equip, per assumir
la responsabilitat individual i les virtuts derivades de la diversitat. Nokia invertirà en un
futur en el desenvolupament dels empleats i els recolzarà per tal que puguin conciliar la
vida laboral amb la familiar. Sempre que sigui possible, Nokia signarà contractes només amb
aquells proveïdors que respectin la legislació internacional sobre les persones i el medi
ambient. Nokia es compromet a vetllar pel comportament ètic dels deus proveïdors.

EL DIRECTOR: Els indicis greus de desacatament a aquest codi de conducta seran investigats
pel cap competent en l’àmbit del problema segons l’administració lineal amb l’ajut dels
òrgans empresarials rellevants. En cas que l’informe sembli conflictiu o desproporcionat,
s’informarà del problema a una instància directiva més elevada.
La junta directiva ha obert un canal electrònic i una adreça física a través dels quals totes
les informacions confidencials poden enviar-se directament als membres de la direcció i del
consell d’administració del subcomitè.

Després de pescar, la senyoreta No i madame Oblomova tornen a les seves rodes. Parlen a cànon:

El comprador de Nokia podria posar a la xarxa una oferta a les 2h de la tarda. Podria trac-
tar-se del muntatge final del tipus xy. Suposem que vol pagar 2,50 € per unitat muntada.
La primera oferta arriba de seguida i poc després ja s’ha passat la barrera dels 2 €. Al cap
de mitja hora l’oferta és de 1,20 €. Al final de la subhasta, la oferta és d’1 €. Arriba d’una
fàbrica de Shenzen, Tijuana o Bucarest.
El comprador pot saber que aquest preu per unitat s’aconsegueix violant el drets a l’auto-
determinació, a unes condicions de treball saludables i a un salari just. Podria evitar aquesta
violació amb un recàrrec de 0,40 €.
Però això seria contradir la lògica del mercat.
La lògica del mercat és una força. 
Si no se la té en compte, provoca una amenaça d’acomiadaments.
A l’ànima del venedor,
l’amenaça i la força estableixen una relació
que atorga a la lògica del mercat el caràcter de veritat d’un axioma.

La Felicitat Estadística ha arribat a l’agència de viatges. A la barana hi ha una silueta del seu
rostre amb la boca oberta. Comença desplegant una banda de paper des d’aquesta boca.
La banda de paper arriba fins l’orquestra.

S’hi pot llegir el text següent:

Estimats, no podeu fer-vos una idea de com n’és de bonic tot això. A primera hora del matí,
m’estiro en una tovallola sobre la sorra, que és com escuma. Podria deixar-me portar, com
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si em trobés en un bot. Però ràpidament m’he adonat que això tindria l’efecte d’una reduc-
ció de la meva vida; per ser més exactes, una reducció a una ratlla de tinta blava, a un guió,
a un no-res, vaja. De seguida m’he buscat alguna cosa per fer. Observo el nivell del mar i
compto les impureses del seu horitzó.
Els números estan indicats amb ratlles: una ratlla (|) val per 10
2006: Illes Canàries (30.259)
25.3 Tenerife
7.4 Illes Canàries
15.4 Illes Balears: en 48 hores (400)
8. 5. Menorca: (60), dels quals 30 morts
10.5. Tenerife: (165)
23.5. Tenerife: (200), dels quals 15 morts
25.5. Santa Cruz (22) morts 
27.5. Tenerife (126) 
30.5. Tenerife i La Gomera: (512) dels quals 10 morts
18.6. Los Cristianos (77)
25.6. Santa Cruz (732) en 11 pasteres
28.6. entre divendres i diumenge, quasi (1000) en 15 pasteres
30.6. Menorca: 57, dels quals 25 morts 
1.7. davant la costa de Mauritània: 25 morts
2.7. Gran Canària: en les últimes setmanes: 800

En acabat, La Felicitat Estadística es queda a la barana i contempla l’última escena.
Mentrestant, el policia domèstic s’ha convertit en Mr. Lam; el manager de comunicació i Dietrich
Hessling s’han convertit en treballadors.
Els treballadors porten el segon bastidor. Mr. Lam és ara al mig. 
El segon bastidor també té dues cares.
Primera cara: la situació d’una fàbrica.
Segona cara: l’ocupació d’una fàbrica.

MR. LAM amb el bastidor, a les escales mecàniques: 
Pas a pas
recorro el meu camí.
I tot i que em van ascendir a Cap de la Policia, vaig deixar-ho.
Vaig comprar una fàbrica.
La meva dona prega cada dia a Kwang Kong,
que vetlla pel nostre negoci. Li ofrena mel i vi.
Pas a pas recorro el meu camí.
Fabrico 200.000 pantalons cada mes
i mai no incompleixo els terminis.
El meu client de França diu:
amb els articles ha de passar com en un restaurant.
Pago les dietes en efectiu.
La meva dona prega cada dia a Kwang Kong,
que vetlla pel nostre negoci. Crema diners.
Pas a pas recorro el meu camí.
El dissabte faig dibuixos en un paper,
per dins sóc tan blanc i immaculat com un full,
els dies laborals faig que pintin frases a les parets
per esperonar a les treballadores.
Per exemple:
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Els xinesos que treballen de valent arribaran gloriosos a la nova era.
Aixequeu-vos i sigueu el vostre propi cap, porteu-nos a la història.
Ara bé, si permetés a les meves treballadores
tancar els ulls a la llum de la lluna,
faríem tots fallida.
La meva dona prega cada dia a Kwang Kong,
que vetlla pel nostre negoci. Deixa perles en remull dins el vinagre.

Arribat al segon pis, Mr. Lam canta la tercera estrofa. Al seu darrera es gira el bastidor i mos-
tra l’ocupació de la fàbrica. Les treballadores fan seure Mr. Lam en una cadira. Li posen les
sabates a les mans i li pengen un rètol al coll.

Al rètol s’hi pot llegir: De-Employed.

Tota la resta ha deixat de fer el que feia i observa. Canten a cor:
És un principi, però no n’hi ha prou.
En acabat dirigirem el nostre entusiasme en interès nostre.
Provarem com va la nostra vida.

ORQUESTRA: Desitjarem 
que tot plegat passi sempre
alhora i de cop
a tot arreu.
Com si el temps pogués contreure’s
en aquest punt precís
on tot es crema.

Escena cinquena - Final

MESTRE DE CERIMÒNIES: Han pogut assistir a una història de ciència ficció. Han vist un món en
què ningú no desitja les relacions que hi ha entre feina, mercaderia i diners. Aquest món exis-
teix des de sempre. Tal vegada vostès han fet un pas equivocat i s’han trobat de cop i volta
en un túnel del temps intergalàctic. Aquest túnel és una drecera entre la realitat i la realitat.
Està ple a vessar d’energia negativa.
Pot convertir-se en el punt on tot es crema.

Tots segueixen dempeus allà on eren i criden, cadascú des del seu lloc:

HESSLING: No sortiu al carrer per manifestar-vos, és el que s’espera de vosaltres.

SENYORETA NO: No adreceu les vostres súpliques a l’Estat. No us pot sentir.

LA FELICITAT ESTADÍSTICA: No recolliu signatures ni aproveu cap petició.

CAPITÀ SWING: Visiteu personalment el departament executiu.

MR. LUDD: Potser hi podreu practicar algunes detencions. Encara que... qui vol fer de policia?!

MADAME OBLOMOVA: Podríeu començar a viure en aquest centre comercial i fer fora el servei de
seguretat.

TREBALLADORA: Podríeu començar també a buidar totes aquestes botigues i transformar els
articles en regals.

ACORDIONISTA: Heu de fer moltes coses.

S’acosten tots a l’orquestra i s’acomiaden del públic.


