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Al capdavall del carrer hi ha un mirador des d’on s’atalaia 
la part baixa de la ciutat, tocant a port. Tot i anar amb 
pressa, mal costum incorregible, cada tarda m’hi aturava 
a contemplar l’impagable espectacle del  sol amagant-se 
entre núvols taronja, fins a desaparèixer rere la serralada 
litoral tot escampant llum de color fúcsia sobre terrats i 
teulades. 

No era només la posta de sol el que m’atreia. Em cridava 
l’atenció la  quantitat  d’edificis  en  fase  intensiva  de 
construcció, i les grues. Moltes grues, esveltes; altíssims 
robots metàl·lics plantats en algun terreny encara verge, o 
bé en solars on fins ahir hi havia cases centenàries. Una 
meravellosa bombolla immobiliària. Fantàstic.  La ciutat 
vella s’esfuma; ja era hora. 

Jo també desitjava deixar el meu pis, vell, antic i espaiós 
–una  herència-,  i  muntar-m’ho  en  un  de  nou,  petit, 
modern i funcional. No em van les antigalles i la rancior 
del vell em deprimeix. Visc al dia, de cara al futur. 

Doncs bé, una tarda d’aquelles em van passar coses. 

No  duia  pressa,  insòlitament.  Anava  sobrat  de  temps, 
rumiant  en  tot  i  en  res  mentre  caminava  d’esma.  La 
imatge d’un pis nou, no obstant, em pessigava de manera 
intermitent. Tranquil, em deia. A meitat de carrer el cel es 
va  enfosquir,  juraria  que  sobtadament.  En  arribar  al 
mirador vaig plantar les mans damunt la barana com ho 
faria  un  capità  de  vaixell,  vista  a  l’horitzó.  El  cel 
amenaçava tempesta. Lluny, al sud, una bateria de núvols 
esborrifats deixaven caure sobre els confins marítims el 
polsim característic d’una cortina d’aigua; a l’oest, sobre 
les  muntanyes,  la  nuvolada  havia  agafat  una  estranya 
forma fantasmal, com d’una prestatgeria. Em va recordar 
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l’atapeïda llibreria de casa. Deu mil, vint mil volums hi 
tenia? Llibres polsosos, alguns incunables (no ho sé, ho 
semblaven). Paper vell,  a cagar. Faria una donació a la 
biblioteca pública i llestos; amb l’e-book miniatura anava 
servit, i encara m’hi cabien més llibres (que no necessito). 

Em  vaig  repenjar  de  colzes  a  la  barana.  Rases  per  a 
injectar el morter dels fonaments solcaven solars d’antics 
jardins  o  fàbriques,  vestigis  d’èpoques  glorioses 
periclitades, morts i  ancestres lluitant inútilment per la 
supervivència. A la merda els fantasmes de la història! Pel 
nas em penetrava l’olor de cosa nova. Sobre el meu cap, el 
braç  llarguíssim d’una  grua  rematava  el  nou edifici  en 
construcció que avançava a bon ritme sota els meus peus; 
vaig calcular que en un mes l’haurien enllestit. “Pisos des 
de 14m”, deia el rètol. 

Catorze  metres?  Cony.  Es  deuen haver  deixat  un  zero, 
vaig deduir sense pensar-hi. Catorze o més els fa el lavabo 
petit  del  meu  pis,  abans  destinat  al  servei;  la  meva 
habitació en fa vint-i-tants, on pràcticament hi faig vida. 
Ben mirat, però, si afegim el zero, cent quaranta metres 
tampoc és  normal  tal  com estan les  coses amb la  crisi 
econòmica aferrada al  cul,  vaig pensar.  Catorze,  doncs. 
De fet l’autocaravana del meu amic en fa 12, i s’hi viu de 
fantasia. 

Una  veu  dintre  meu  em  va  xiuxiuejar:  L’habitatge 
perfecte. De nou vaig plantar les mans damunt la barana, 
Potser  sí.  El  desig  és  poderós,  i  la  il·lusió  encara més. 
Potser l’ocasió m’havia vingut a l’encontre i la tenia sota 
els  peus.  Potser  catorze  és  massa;  és  a dir,  massa poc, 
però setze metres, o divuit, ja seria una altra cosa. 
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Començaven a caure gotes; llamps i trons a l’horitzó. Vaig 
tancar els ulls i, més que un sospir, em vaig omplir lenta i  
llargament  els  pulmons  d’aire  humit,  fresc,  mentre 
m’envaïen el cervell milers de blocs contenint milers de 
capsetes-habitatge  exhibint  milers  de  llumenetes.  Que 
bonic. 

Quan  la  gotellada,  convertint-se  progressivament  en 
xàfec, començava a mullar-me de debò, vaig sentir la veu. 

Hi has pujat mai?, em va dir a un pam escàs de l’orella 
esquerra, gairebé xiuxiuejant. Duia paraigües. Què?, vaig 
contestar obrint els ulls, abans de girar-me, encuriosit, a 
veure qui era. Que si has pujat a una grua; allà dalt, va 
senyalar  amb  el  nas,  mentre  s’esforçava  en  cobrir-me 
amb el seu paraigües.  Qui, jo? No, ni borratxo. Deu ser  
impactant. Tu, sí?, vaig senyalar el vèrtex superior de la 
grua. Llavors ella em va aclarir: Treballo aquí; aquí sota,  
veus? Sóc l’encarregada de l’obra, i també conductora de  
grues.  M’hi  enfilo  de  tant  en  tant.  En  abocar-se  per 
guaitar  em  va  passar  un  tou  de  rínxols  per  la  cara; 
desprenien una agradable olor de salsitxa Frankfurt. 

Tot  seguit  va  estirar  el  braç  esquerre,  que  tenia  lliure, 
Veus  aquella  finestra?, va  dir  senyalant  amb  un  dit  i 
avançant de nou el cap. Aquest cop una selva de rínxols es 
va dipositar sobre la meva cara, de manera que jo no veia 
la finestra..., però ella, sense adonar-se’n, seguia parlant, 
La del primer, que està oberta, és la meva oficina.  Vaig 
tancar els ulls..., ella insistia, No la veus? Fixa-t‘hi bé, el 
meu dit... Les pessigolles dels seus cabells tenien un tacte 
màgic,  i  la  olor  de  frankfurt  era  irresistible...,  i  altra 
vegada,  Veus on senyalo?...  Fins que, en girar-se, em va 
pescar  amb  els  ulls  tancats,  flairant,  i  –dedueixo-amb 
cara de babau. 
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Em va arriar un petó fugaç i es va posar a riure. Jo també 
vaig somriure. L’escena,  còmica, tenia un toc romàntic. 
Vam acabar xops perquè a ella li  va caure el paraigües 
dalt a baix del mirador. 

El cas és que vam fer cap a la seva oficina. Ens vam treure 
la roba mullada, a mi em va deixar uns xandall de la feina 
i ella es va engiponar la seva granota de conductora de 
grues.  Va posar  aigua a  escalfar  i  ens vam prendre un 
poliol-menta asseguts a la taula del despatx, un davant de 
l’altre.  Ben  bé  no  sabíem  què  dir-nos...,  somrèiem  i 
deixàvem  passar  el  temps.  Fins  que  jo,  trencant 
l’encanteri,  vaig  començar  a  fitar  el  recinte...  Catorze 
metres, va sentenciar. 

El meu pis el tinc aquí al costat, vols que te l’ensenyi?,  
em proposa. Sí, si tu ho vols, dic jo. Si no ho volgués no 
t’ho hauria proposat, diu ella. Has dit, “el meu pis”?, dic 
jo.  És el pis de mostra. Setze metres. L’he comprat. Un  
privilegi, comprendràs; treballant a la casa... 

Vam anar a veure el pis. Em va prendre la mà i em va 
conduir fins a una altra porta del mateix replà. Mentre hi 
anàvem, fent paradetes, no va deixar de parlar, venent-
me  la  moto: “Microhabitat”. És  el  nou  programa  de  
promoció  d’habitatges  amb  protecció  oficial.  
Experiència pilot. Una iniciativa capdavantera al país.  
Està  pensat  per  a  individus  joves  o  parelles  ben  
avingudes, i també persones de la tercera edat que viuen  
soles. Disposaran de tota mena de serveis comunitaris i  
assistencials.  Què  et  sembla?  “A Microhabitat  ho  tens  
tot”, ho diu el rètol que hi ha a fora. Bé, quasi tot. T’has  
d’imaginar que vius a l’habitació d’un hotel funcional. Hi  
ha habitatges de catorze fins a trenta metres quadrats;  
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en aquests darrers hi pot viure perfectament una família  
moderna. El projecte forma part de la nova idea 

d’urbanisme: el barri gira entorn d’un nucli de serveis  
públics.  Això  és  potent,  company.  Revolucionari,  
modern. Hi ha una demanda aclaparadora. 

Quina xamba, vaig pensar, el pis que desitjava. 

En  entrar  a  l’habitatge  mostra,  el  seu,  ella  va  fer  una 
pausa.  Després  es  va  moure  com  si  desplegués  una 
coreografia, i  mitjançant gestos de la mà la il·luminació 
va anar canviant d’intensitat i color. I va prosseguir fent 
l’article:  Estètica contemporània, simplicitat  funcional,  
colors  fosforescents  opcionals,  armaris  al  sostre,  
recipients  congeladors  adaptables  als  racons,  vàter  i  
lavabo plegables, mampares divisòries abatibles, llum i  
temperatura  intel·ligents,  pantalles  audiovisuals  
incrustades, tot robotitzat. Un pis total,  autènticament  
petit, per als amants de pisos petits. 

Ja  m’havia  convençut. Volia  un  pis  com  aquell.  Però 
encara em va explicar més coses. Que el disseny era seu, 
però  com  que  no  tenia  títol  d’arquitecte,  ni  de  res,  el 
projecte  tècnic  no  el  podia  signar.  Que  els  havien 
subvencionat la construcció de quatre blocs de dos-cents 
apartaments cada un, i encarregat un nou projecte per a 
edificar  cinc  blocs  més  d’habitatges  de  12  i  10  metres 
quadrats, però que tan petits ja no ho veia clar. Que va 
entrar  a  treballar  als  catorze  anys  a  la  constructora 
propietat del seu tiet, i quan aquest va morir d’un infart 
arran de l’escàndol especulatiu Terres Cardades, i no va 
poder veure realitzat el seu somni de la Gran Ciutat, va 
agafar  el  negoci  la  seva  tieta,  encarregant-li  a  ella 
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l’empresa filial de grues i la venda de pisos,  Nena, pisos  
ben petits, més cars però més barats. Un miracle. 

Jo  frisava,  decidit  a  demanar-li  si  quedava  algun  pis 
d’aquells  per  mi,  tement que ja  s’haguessin  venut  tots. 
Com  que  no  domino  el  llenguatge  comercial,  i  temps 
enrere  practicava  la  literatura,  em  va  sortir  la  vena 
poètica: 

Mai he cregut en el fat ni en les casualitats conjurades  
dels  esdeveniments... Em  va  tallar,  Que  et  trobes  bé?  
Parles com un Xecspir. Què vols, un piset nou? Vint per  
cent  de  descompte,  per  ser  tu.  Al  costat  del  meu.  De  
moment només n’hem venut dos, estàs de sort. El primer 
dia que et vaig veure allà dalt al mirador atalaiant des  
de la barana enseguida ho vaig tenir clar: he de fer una  
partida de parxís amb aquell paio. 

La  meva  il·lusió,  el  meu  somni,  acomplerts  per  art  de 
màgia. 

Em vaig frenar a temps de dir-li: No m’agrada el parxís. 
Potser  hagués  espatllat  allò  que  havia  començat  de 
meravella. 

Ara sóc un altre.  Cada dia gaudeixo les  olors d’un nou 
ambientador  programable;  i  del  món  exterior  rebo,  si 
vull, la sortida del sol, la llum fúcsia del vespre, i tots els 
estels  de  l’hemisferi,  tant  sols  redireccionant  la  vídeo-
antena. Visc en un pis nou de 16 metres (el de 14 em va 
semblar excessivament petit, i el de 18 massa gran), que 
vaig aconseguir sense gastar un cèntim, permutant-lo pel 
meu  palauet  vell  i  decrèpit  de  260  metres  amb  cinc 
balconades i  rajola hidràulica gravada.  Tretze o catorze 
mil llibres els vaig cedir sense condicions a la biblioteca 
pública i els altres quatre o cinc mil, els més vells, venuts 
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a pes a un marxant francès; als gavatxos els encanten les 
antigalles. 

Ella,  de dalt  la  grua estant,  aquest  matí  m’ha donat  la 
notícia a crits: He comprat un parxís nou per internet! Jo 
he fet veure que no la sentia,  Què?!  Però ella ha insistit, 
Un parxís digital!
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