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Planta baixa: mai no he dubtat que la casa ens tria, i a això 

hi destinem els esforços de part de la vida. L’experiència dels 

humans és diferent; no tant pel que som, com pel que volem 

ser. Les cases on habitem al llarg dels anys són una de les per-

cepcions més íntimament lligades al pas del temps i la morta-

litat, les grans pors que mouen la vida. Així, una casa llumino-

sa, càlida a l’hivern i fresca a l’estiu, i prou espaiosa per a les 

nostres necessitats, ens concedeix una vida digna. Decència i 

honestedat són dues forces imprescindibles per superar la por 

a descobrir la realitat que ens fa ser com som.

De petit vivia amb els pares i els avis paterns en un pis fosc i 

fred, de llarg passadís, cambres mal ventilades, sostres alts, i 

massa silencis que mai no se’m va permetre trencar. Una àvia 

totpoderosa marcava el ritme gris del dia a dia, que només 
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la ferrenya voluntat del seu marit, impedit de parlar per una 

embòlia, gosava qüestionar. L’aquiescència impotent del fill i 

una progressiva amargor de la jove, donaven a l’habitatge un 

perfil llòbrec i dolorós que jo només trencava submergint-me 

una i altra vegada en la lectura de la col·lecció de les aventures 

d’en Massagran, un dels pocs libres per a nens que hi havia a 

l’aparador de portes de vidre que presidia la sala, en realitat un 

eixamplament del passadís presidit per dues butaques d’hule 

i un enorme telèfon negre de baquelita que feia saltar d’esglai 

quan sonava. 

Aquell no era l’hàbitat més propici per ser feliç amb la inten-

sitat amb què un nen és capaç, encara que els adults opinin el 

contrari, o sigui que vaig fer mans i mànigues per demanar una 

mena d’acolliment temporal a casa dels altres avis. Era un pis 
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d’aquella aigua m’ha quedat per sempre gravada a la carta de 

colors de la memòria.

El pis era gran i de llum no estava malament. Els carrers 

d’aquell eixample nou per a immigrants conferien un terri-

tori d’aventura raonable per a algú que creixia amb ales a les 

sabates. Tot i que l’havia de compartir amb el meu germà,  

l’habitació era prou espaiosa per a un modest embrió de bi-

blioteca personal, la cuina feia olor de nou i el fred era suporta-

ble. El poble tenia un aire feréstec que mai no havia tastat. Tot 

semblaven avantatges.

Però l’adolescència és temps de revoltes, de destruir tot allò que 

s’ha aixecat i buscar nous camins a l’existència radicalment di-

ferents als solcats fins llavors. La casa ens cau al damunt, el 

paper pseudopop de les parets és la imatge del monstre ge-

neracional que amaguem amb pòsters de mites fugissers, i la 

nova personalitat busca experiències vitals tan precàries com 

l’existència. No hi ha més raons.

petit, bigarrat i ofegat de llum des de primera hora, amb el 

brogit del mercat de l’Abaceria Central, que era a tocar de 

casa que desvetllava un dormilega i un intens aroma de 

cafè torrat que embafava agradablement la pituïtària. 

Els discos dels Sírex de la tieta, les bromes esca-

tològiques de l’avi i la passió per la seva Ramo-

na, marcaven un dia a dia esbojarrat del matí 

a la nit. En aquella casa les normes de com-

portament eren tan franques i relaxades 

com el desordre que hi havia per tot 

el pis.

Aquella va ser una època d’una pro-

funda conformació del meu caràcter; prou 

que ho veig ara per comparació. 

Principal: la casa d’adolescència sol ser un avorriment del 

qual ens n’oblidem així que ens fem una mica grans, per 

conforts i privilegis que ens pugui donar la família. Cansats 

d’acumular fel i assentiments, els pares van llogar un pis en un 

poble del litoral. L’únic bon record no inventat d’aquella èpo-

ca és l’agradable sensació de sentir-me a tocar del mar durant 

tot el trajecte en el 600 del pare, de la ciutat grisa i vençuda a 

aquella nova expectativa emocional. La intensitat de la blavor 
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Primer pis: amb un col·lega vaig llogar una habitació del pis 

d’uns amics amb vistes al celobert. Era una estança trista, de 

parets tacades d’humitat, un tuf permanent barreja de resclo-

sit i bròquil bullit que pujava pel pati eufemísticament dit de 

llums, una bombeta pelada al sostre que tenyia d’un groc tísic 

l’espai, i un armari encastat tan ple de llibres, diaris vells i in-

classificables records d’amors nonats, com de fongs i pols.

Com no és difícil d’imaginar en un habitatge de joves, la cui-

na era un santuari de la microbiologia gràcies als protozous 

ciliats, nascuts de la putrefacció de menjucs d’origen qüestio-

nable però destí clar: els plats bruts entollats dins l’aigüera uns 

quants dies. Del lavabo n’estalvio la descripció per no provocar 

més nàusees entre els amables lectors. Ara bé, la sala d’estar 

era el més similar al paradís que mai no havia conegut: al por-

tentós estèreo hi sonava tot el dia els Stones, Lou Reed o Led 

Zeppelin; mentre que, del crepuscle a l’albada, l’espai estava 

envaït per la subtilesa de Pink Floyd, Miles Davis o Leonard 

Cohen si ens sentíem lírics. La tènue llum d’espelmes, l’olor 

penetrant del sàndal i una immensa moqueta pàtria d’àcars, 

contribuïen a fer volar les nostres quimeres lluny de la grisor 

del temps i la desolació del pis. 

Tot l’apartament era un lloc lamentable, però la imagina-

ció s’enduia el cos allà on jo volia, i va ser en aquest 

territori tan contrari al sentit comú com cert 

en el meu imaginari, que vaig fer el primer 

pas per a superar la por a l’existència i 

vaig decidir que intentaria bastir 

la meva experiència humana 

essent escriptor.

Àtic: la veritat és ficció i les cases on vivim la seva construcció. 

El sentit final de l’existència consisteix a saber que tot és imagi-

nat i, bo i sabent-ho, habitar en ella. Així sobrevivim al pas del 

temps i al to misèrrim de la condició humana.

Visc en una casa de poble. El meu estudi, al pis de dalt, és un 

espai obert al mar i al verd que encatifa la serralada, embotit 

de llibres i quadres, i amb la confortabilitat per a treballar-hi 

que sempre havia desitjat. Aquí escric i fent-ho he pagat la hi-

poteca. Ja sé que hi ha molta gent que pensa que escrivint no 

es poden pagar les factures, però jo ho faig de fa molts anys.

De la cuina en puja una aroma de rostit amb prunes i pinyons 

que atia els sentits capritxosament, mentre la ment pensa en 

el merlot que l’acompanyarà; a fora sé que a l’estiu m’espera, 

impol·luta com el mirall que sempre ens enganya, la piscina, 

i a la sala d’estar un modern equip de música em transporta 

als paisatges més calms de l’ànima a través del piano de Keith 

Jarrett, bo i escarxofat en un còmode sofà de pell. Els amics 

beuen un bon whisky o un brandi quan a l’hivern encenem la 

llar de foc, el vestidor conté el nombre necessari de camises i 

vestits, i un cotxe suficient m’espera al garatge per si vull desa-

rrelar-me temporalment.

Cremades totes les cambres, a la vida adulta no hi ha més 

compassió que aquesta. Perduda la innocència, els 

anys i els tràngols ensenyen que totes les ca-

ses del nostre deambular són caselles 

del joc de la vida. I com a perso-

natges d’aquesta represen-

tació, cal transitar-les.

Rafael Vallbona
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LA RECERCA

Sí! Aquesta  
és l’adreça  
del NicuÇor

Com li  
ho dic,  
ara...

Mmm... 
pr jitur  cu 
vi ine! El meu 

pastís favorit!

És aquí, 
senyora!

Moltes 
gràcies!

Doctora 
Montclús!!!

Quina sorpresa!!, 
mmm...  

Passi, passi!

Hola NicuÇor!
No sabia si  

et trobaria

Oooh, gràcies!!!
...però... com és que
ha vingut fins aquí?

QUE Potser 
m’enyoraven al 

laboratori?

...el millor 
acompanyament

per aquest pastís 
de guindes

que ha portat.

I, ara 
seriosament, 

què l’ha portada 
a Bucarest??

NO!!! eren 
coses meves... 
relacionades 

amb el meu país. 

...Sento haver 
actuat així...

He vingut a 
buscar-te. 
Per què vas 

marxar?

Sempre tan 
bromista!

He de parlar 
amb tu.

A l’empresa estàvem amoïnats. Vam arribar a pensar que 
havies marxat perquè els resultats de les proves no eren 

els esperats, però...

Mmmm! 
(ella)!

Tranquil... 
Per què no en 
parlem mentre 

m’ensenyes  
la ciutat?

D’acord, doctora, d’acord!  
Però abans deixi’m

que li prepari un te
de benvinguda...



La recerca, 8 99

Gu
ió 

i d
ibu

ixo
s: 

Me
rcè

 Go
da

s, 
Ma

ru

Sabia que de 
Bucarest en 

diuen “El petit 
París”?

Tu, jo... tots estàvem 
equivocats! 

Els resultats de la teva 
investigació eren 

correctes!!!

No sé què dir, 
doctora!  

Estic TAN afalagat...

Xxxt! I SI
anem a sopar?

Podrem ajudar molta 
gent... torna, NicuÇor, 
has de continuar amb  

la recerca!!!

No, no ho sabia, 
és una ciutat 

molt interessant!

NicuÇor, he vingut 
a demanar-te 
que tornis a 

Barcelona, QUE et 
reincorporis  
a l’empresa. 

Havia de complir 
una promesa...
per això vaig 

marxar!

Oh, NicuÇor!!!
Ho sento molt. 

Comprenc els teus 
motius...

Vostè podrà 
seguir amb el 
projecte tota 

sola

UNS MESOS MÉS TARD...

Moltes gràcies! 
Segur que 

recuperaràs 
casa teva!

No pateixis, pare, 
ara s’ha obert 
la possibilitat 

de recuperar la 
casa i ho faré

...Fa molts anys, el govern del meu 
país va obligar algunes famílies 
a abandonar les seves propietats 

per donar-les a d’altres...

Demanarem
s rm lu  e cu 
m m lig , UNS 
farcellets de 

col amb polenta
BONÍSSIMS!

NicuÇor, ets un geni!!!
La teva substància ho té 

tot: és més eficaç, més 
econòmica i menys tòxica.

Nicolae
Ionescu
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BUCA
REST

Isabel Montclús

BARCELONA

... I després de discutir la 
proposta, la Junta Directiva de 
l’empresa ha decidit atorgar-
te la direcció del nou equip 
de recerca que s’obrirà 
pròximament a Bucarest. 

Una abraçada. 
La revedere

Bé!!!



De què parlem?
PARLEM DE LES CASES I ELS PISOS, DE LA DECORACIÓ 

I DE L’ARQUITECTURA I DE L’ENTORN
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ELS ANUNCIS SOBRE PISOS
El teu pis és de compra o de lloguer? Has hagut de 
buscar pis alguna vegada? Has recorregut als anuncis de 
pisos? Et sembla que són fàcils d’interpretar?

LA DECORACIÓ DE LA CASA
Creus que és important la decoració d’una casa? Creus 
que ajuda que sigui acollidora? Com és la decoració de 
casa teva? T’agrada tenir les coses ordenades? Quin estil 
t’agrada més? Prefereixes objectes antics o moderns? 
Segueixes les tendències en decoració?

LES CASES DEL MÓN
D’allà on véns, les cases són diferents? Com són? Has 
visitat o viscut en altres països? Què t’ha sorprès més de 
les cases? La seva construcció? La numeració dels carrers 
i pisos? La distribució interior? 

L’ART DEL FENGSHUI
Coneixes l’art del fengshui? Sabies que és un art xinès 
que ajuda a harmonitzar els ambients on viuen les 
persones? En coneixes les característiques? Creus que 
aquests tipus de pràctiques ajuden a la recreació d’un 
ambient saludable? Poden les fonts energètiques que ens 
envolten afectar la nostra salut? 

COM ÉS CASA TEVA?
Casa teva és gran o petita? Quantes habitacions té? És 
exterior o interior? Té balcons o pati? A quin pis vius? 
És lluminós? T’hi sents còmode? Què t’agrada i què no 
t’agrada de casa teva?

LA CONVIVÈNCIA ENTRE VEÏNS
A la teva escala, sou molts veïns? Teniu ascensor? Teniu 
porter o portera? Com són els teus veïns? Hi ha canalla? 
Hi ha gent gran? Hi ha bona convivència? Tens veïns 
que facin massa xivarri? Hi ha silenci a la nit?

LES CASES I L’ENTORN NATURAL
T’agradaria viure enmig de la natura? Creus que té 
avantatges respecte de la ciutat? I inconvenients? 
Tindries un jardí? I un hort? T’agrada cuidar les 
plantes? Què és el que t’agrada més del camp? I de la 
ciutat, què trobaries a faltar?

www.lluisllach.cat/catala/quefeli.htm 

usuaris.tinet.cat/enigmes/cases.htm

TV
www.tv3.cat/videos/352429/La-casa

blogs.tv3.cat/blogeuropa.php?itemid=35400

blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=30152

www.btv.cat/btvnoticies/2012/06/21/gratacels-

exposicio-caixaforum/ 

RÀDIO
rac1.org/europa/els-veins-de-dalt/

http://

Masies de Catalunya 
Ferrer, Llorenç
Barcelona: Angle, 2003

Cases modernistes 
de Catalunya 
Pi de Cabanys, Oriol
Barcelona: Edicions 62, 1992

Cases d’indians 
Rodrigo Albarilla, Martín
Barcelona: Angle, 2004

El moble a Catalunya: L’espai domèstic 
del gòtic al modernisme
Piera, Mònica; Mestres, Albert
Barcelona: Angle, 1999

Temps d’innocència
Riera, Carme
Barcelona: Edicions 62, 2013. (El balancí)

Diccionari dels oficis del moble i de 
l’interiorisme
Mainar, Josep
Generalitat de Catalunya, Departament de la 

Presidència. Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 

Publicacions, 1999

21 consells per tenir un habitatge sostenible
Floriach, Toni
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Sector de Serveis Urbans i Medi 

Ambient. Direcció de Programes Ambientals, 2006

www.youtube.com/watch?v=pdlvAvC4Tw4

www.youtube.com/watch?v=LUNMigqJ_Tk

Podeu accedir a les adreces per mitjà 
dels enllaços de la versió digital de la 
revista que trobareu a 
www.gencat.cat/llengua/parlemtuijo/

L’HOSPITALET, finca règia, 

s u p .  7 0  m 2 ,  i d e a l  p a r e l l e s ,  e x t .  p i . ,

 3  h a b .  2  b a n y s  ( 1  c o m p l . ) ,  s a l ó ,  p a t i , 

a c  i  c a l . ,  p o r t a  b l i n d a d a , 

m o l t e s  p o s s i b i l i t a t s .
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COSES DE CASA

Sense esperar que Robert contestés, Aloma es va endur 
la cafetera a la cuina. Quan era petita i li feien desparar 
la taula, anava apilant els plats i posava els coberts i 
els vasos al damunt; tot el que podia, per estalviar-se 
d’anar i venir massa vegades. S’ho enduia molt a poc 
a poc, amb por d’ensopegar. Quan arribava a la porta 
de la cuina feia una corredissa i ho deixava tot a dintre 
l’aigüera. Aleshores deia baixet, amb una tonada que 
s’havia empescat: “Ja estan salvats, ja estan salvats...” 
Un dia va entrebancar-se i els vasos i els plats es van fer 
miques.

Rodoreda, Mercè. Aloma
Barcelona: Edicions 62, 2006

COM UN PALAU

El passadís conduïa a una altra gran sala, igualment 
coronada per una làmpada de cristall. Els grans de vidre 
brillaven en la penombra com cavallets de diamants. 
La casa estava poblada per ombres obliqües que la 
tempesta projectava des de l’exterior a través dels 
vidres. Antics mobles i butaques jeien sota els llençols 
blancs. Una escalinata de marbre pujava al primer pis. 
M’hi vaig acostar, em sentia un intrús. Dos ulls grocs 
brillaven dalt de l’escala.

Ruíz  Zafón, Carlos. Marina
Barcelona: Edebé, 2007

A CASA DE L’AVI

L’avi va tornar cap a la posta del sol. Es va alegrar molt de veure’m. 
Feia ja uns quants anys que compartia la casa només amb dones i 
tenir-hi un nét trencava l’avorrida monotonia. De seguida ens vam 
fer amics, amb l’avi. Elias Alibek era alt, corpulent, d’una presència 
imponent i molt respectat tant al nostre poble com en els pobles 
del voltant. (...) Les dones dormien al terrat de la part nova però ell 
tenia el seu llit, de fusta pàl·lida i descolorida, al pati. Al vespre, seia 
al llit amb les cames encreuades, tot i que de tant en tant canviava 
de postura, i l’àvia li posava un got d’araq, un plat de formatge blanc 
i un altre de cogombre pelat i tallat en tires.

Alibek, Pius. Arrels nòmades
Barcelona: La Campana, 2010

EL FOLLET

Segons una creença que va extingint-se, però que fins època ben 
recent havia estat general a Europa, hi ha genis benefactors de la 
casa. A Catalunya tenim el follet.
El follet és petitíssim, però ningú no l’ha arribat a veure. Passa 
per sota la porta i pel forat del pany. Visita les cases de nit i el seu 
objecte és vigilar ben estretament si tota la casa està en bon ordre 
i ben neta; el que més l’amoïna és el desordre i la disbauxa i el 
contraria molt que no aprofitin el menjar. (...) Quan no troba la 
casa en regla, puja al llit de les dones de la casa, els venta fortes 
surres i els fa gafets i embulls als cabells. (...) Hom pot atreure’s la 
simpatia del follet si li deixa dolços i llaminadures. Quan les dones 
no han deixat la casa prou ben endreçada, es poden salvar de la fúria 
si escampen pel terra un mica de mill. Aquest abandó i disbauxa 
exaspera el personatge, que no sap resistir la temptació de plegar-
ho perquè no es perdi; però com que té les manones foradades, 
a manera que va recollint els granets de mill li tornen a caure pel 
forat de la mà i no s’aclareix en la feina fins que se li fa de dia i ha de 
marxar.

Amades, Joan. Divinitat de la llar
Tarragona: El Mèdol, 2003

ENDEVINA 
Petita com una rata
i com un lleó guarda la casa

LES BARRAQUES DE CAN TUNIS

La meva família tenia les seves barraques a la muntanya de 
Monjuïc. Eren barraques de fusta i cartó cuir. De maó, com tantes 
se’n veuen ara, no ens en deixaven construir. Tenien el seu hortet, 
és a dir, que estaven separades les unes de les altres; com xalets o 
torretes —quina ironia!—, igual que les que avui dia veiem pels 
mateixos verals. A mi encara em sembla recordar que la nostra 
tenia el terra empostissat. Una nit al pare li va volar la teulada i va 
haver d’anar a demanar ajuda al seu germà i al seu cunyat. Jo era 
molt petit i d’això de la teulada, no me’n recordo, però d’allò de 
l’empostissat, sí.

Candel, Francesc. Els altres catalans
Barcelona: Edicions 62, 2008 (primera edició no censurada)

EL MÈRIT DE LA CANTONADA

Però construir una cantonada és també un treball d’acord entre dos 
fronts que s’han de fer coincidir. La seva trobada arribarà a fer-se de 
manera exemplar o maldestra, o potser no arribarà a fer-se de cap 
manera, però la construcció d’una cantonada és sempre un exercici 
de mèrit. Ho és en la construcció arquitectònica com en tot altre 
ofici constructiu. “Problema al canto!” deien els fusters, evidenciant 
que les dificultats d’engalzar una porta, una taula o una finestra 
s’acumulaven en el punt on s’havia de resoldre l’angle. L’arquitectura 
de les cantonades és l’exemple de l’acord entre façanes contràries 
i també del mèrit de fer d’aquest consens una obra simbòlica i 
permanent. Potser per això avui les trobem tant a faltar.

Solà-Morales, Manuel. Cuitats, cantonades
Barcelona: Fòrum Barcelona 2004: Lunwerg, 2004

La casa desitjadaFaçanes que parlenObjectes quotidiansAmb qui vivim

Llegim... en veu alta?

LA CASA QUE VULL

La casa que vull,
que la mar la vegi
i uns arbres amb fruit
que me la festegin.

Que hi dugui un camí
lluent de rosada,
no molt lluny dels pins
que la pluja amainen.

Per si em cal repòs
que la lluna hi vingui;
i quan surti el sol
que el bon dia em digui.

Que el temps de l´estiu
niui l’orenella
el blanc de calç ric
del porxo amb abelles.

Oint la cançó
del pagès que cava;
amb la salabror
de la marinada.

Que es guaiti ciutat
des de la finestra,
i es sentin els clams
de guerra o de festa:
per ser-hi tot prest
si arriba una gesta.

Salvat-Papasseit, Joan. La gesta dels estels
Barcelona: Edicions 62, 2003



Escarxofat, (escarxofar-se)
v. intr. pron. Posar-se ben 
ample en el seient amb tota 
comoditat. Els homes s’havien 
escarxofat a les butaques.

Merlot, 1 m. Mascle de la 
merla de bec groc. 2.1 m. Cep 
d’una varietat originària de 
Bordeus que dóna un raïm de 
gra menut i pell gruixuda. 
2.2 Raïm de cep merlot.

Vocabulari
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Atribut, m. Qualitat o manera 
d’ésser considerada com a 
pròpia d’algú o d’alguna cosa. 

Brogit, m. Successió confusa 
de sorolls, remor que mou una 
multitud, un corrent d’aigua, 
els rompents de la mar, el vent 
en el fullatge.

Cambra, 1.1 f. Habitació, 
peça d’una casa, especialment 
de dormir o destinada a l’ús 
d’una persona. Una cambra 
amb dos llits. 1.2 cambra de 
bany. Habitació especialment 
agençada per a poder-se 
banyar. 

Tràngol, 1 m. Mar moguda. 
2.1 m. Moviment agitat 
de persones, de coses, 
d’esdeveniments. Allí on 
és ell no hi pot haver pau 
ni tranquil·litat: sempre 
mou tràngol. 2.2  Conflicte, 
problema, cosa difícil de 
resoldre. Passar un tràngol.

Embafar, 1 v. tr. Una menja 
massa dolça o greixosa, 
esmussar l’apetit (a algú), fer-
se-li de difícil empassar. 2 v. 
tr. Una cosa, enutjar (a algú), 
per carregosa o insistent. 3 
intr. pron. Embafar-se algú de 
menjar arròs, de lloances.

Dormilec -ega, adj. i m. i f. 
Molt inclinat a dormir. 

Crepuscle 1.1 m. Claror que 
hi ha quan el sol es troba sota 
l’horitzó, des de trenc d’alba 
fins a la sortida del sol o des 
de la posta del sol fins a ésser 
nit fosca. Crepuscle matutí. 
Crepuscle vespertí. 

Bigarrat -ada, adj. Que té 
diferents colors discordants, 
mal combinats.

Esglai, m. Por causada per la 
imminència d’un gros perill.

Bastir, v. tr. Construir, edificar.

Misèrrim -a, adj. 
Extremament miserable.

Avenir, m. Situació futura 
d’algú.

Feréstec -ega, adj. Indòmit, 
no domesticat.

Resclosit -ida, adj. Mancat 
de ventilació.

Deambular,  v. intr. 
Caminar d’ací d’allà sense 
objecte determinat.

Ferreny -a, adj. De complexió, 
posat, caràcter, etc., fort, 
robust. 

Atiar 1, v. tr. Animar (el foc) 
removent els tions perquè 
cremin millor, o bé bufant, 
ventant. 2 Excitar (les 
passions, els afectes, etc.) 3 
Incitar de paraula o d’acció a 
caminar, a envestir algú, etc. 

Impol·lut -a, adj. No tacat.

4
Llòbrec -ega, adj. Fosc, 
tenebrós.
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