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?Jeroglífics Endesa
«Per què no pengen el cartell oficial per advertir-nos exactament de quan/on
tallaran el corrent elèctric?»
És per llogar-hi cadires: Endesa, la gran Endesa, decideix fer manteniment a les seves línies.
Ei, molt bé, ara ve l'hivern i més val que estiguem previnguts i sense problemes ni talls
d'electricitat com sí que va passar amb el temporal Glòria i, en canvi, no amb el Filomena, perquè
ja havien arreglat el que havien d'arreglar, em penso, o havien fet el manteniment adequat o
simplement van (vam) tenir sort.
El que dic de llogar-hi cadires és pel mètode: es presenta la companyia el dia abans d'un tall
de cinc hores que faran en divendres, de 8 a 13. Mira, tu, què hi farem, a alguna hora s'ha de fer,
oi? I avisen penjant uns cartells antològics: S'encapçalen amb un ?Avís d'interrupció de
subministrament per treballs de manteniment a les nostres instal·lacions?. Fins aquí, molt bé,
queda clar. Hi ha un número de referència, les hores del tall... perfecte. Però llavors, comença el
jeroglífic:
Sota el nom ?Zona?, hi ha la següent especificació: ?Tavertet-Diseminado Tavertet?. (i tot un
seguit de carrers i masos que no sé si s'escauen o no amb el poble).
A continuació, hi diu ?L'Esquirol-Cantonigròs? (recordeu que Cantonigròs forma part
administrativament de l'Esquirol). Comença aquí un reguitzell de carrers i noms de granges, tots
enganxats els uns amb els altres. Els noms de granges ja els entenem, però quan comencen a
anomenar ?carrer Sant Bartomeu (Cantonigròs), carrer Sant Bartomeu i carrer Sant Bartomeu S.M
de Corcó/Sant Martí/Cantonigròs (SIC, tres vegades el sant Bartomeu amb tot això de Cantoni i
Santa Maria de Corcó -poble inexistent!- després) ?carrer Major, camí Ral, carrer Major carrer
Osona, CN/Esquirol (de L')?, etc. etc, etc, ja em direu vosaltres què hi enteneu. I us ho faig curt,
només n'he copiat un tros perquè no ens hi morim.
Traiem el butà i les llars de foc a lluir, tot a punt, i els comerços anuncien que tanquen tot el matí
(sense neveres, ni forns, ni llum poc es pot fer), no sense maleir abans la companyia perquè se li
acut d'avisar amb tant poc temps.
I arriba el moment i... ep, què passa! I la llum, que no se'n va? Sí, marxa en alguns carrers i
masies, però res de carrers majors i camí Ral i centre del poble. I a mig matí, l'Ajuntament envia
pels canals de comunicació habituals (WhatsApp), el paper oficial de la companyia en què es
llegeixen les coses com Déu mana, ben posades i separades. I allà hi diu que, a Cantoni, poca
incidència d'aquesta qüestió, que només era a l'Esquirol. I tots (i sobretot els comerços) pensem
que és per matar-los.
Per què, doncs, no pengen aquest cartell (l'oficial) per advertir-nos exactament de quan/on
tallaran el corrent elèctric? Per què ens sotmeten a jeroglífics intraduïbles? Per què, un cop més,
Endesa ens pren el pèl? Ho fan expressament? De vegades s'arriba a pensar que sí. Però ja que
paguem tant, com a mínim entenguem-nos. I, si qui porta el departament de comunicació resulta
que no sap comunicar, que assisteixi a uns cursos per aprendre'n. Que amb els nostres diners
segur que n'hi ha perquè pugui arribar-se a fer-ho a fins i tot a Harvard.
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