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El pis era perfecte, lluny del brogit del centre però molt 
ben comunicat amb transport públic i molt a prop de les 
platges.  No  era  gros  però  era  quadrat,  sense 
passadissos,  ventilat  per  davant  i  pel  darrere,  i  molt 
lluminós. Era una mica car però el que ens va decidir a 
fer el pas va ser la piscina. Enmig de l’illa hi havia una 
piscina descoberta envoltada d’una zona de gespa, una 
delícia. A l’estiu com que plegàvem més d’hora podríem 
aprofitar per prendre el sol i fer un bany a la tarda. 
Un cop instal·lats i constituïda la comunitat de propietaris 
es va fer una reunió per redactar un reglament que, entre 
d’altres coses, regulés l’ús de la piscina. Es va establir 
un  horari  que  a  tothom,  menys  a  mi,  va  semblar 
raonable, de 8 del matí a 9 del vespre. En principi prou 
hores perquè es pogués aprofitar, deien. De tota manera, 
jo  no veia perquè havíem d’instaurar  un horari.  Potser 
calia  una estona per  netejar-la  i  posar-la  a  punt,  però 
perquè no ens  podíem banyar  de  nit  si  ens  venia  de 
gust? Van replicar-me que era per no molestar els veïns 
amb el  soroll,  però jo  vaig  dir  que potser  el  que calia 
regular  era  que  no  es  fessin  activitats  molestes  a  la 
piscina, com fer soroll  de nit,  per exemple. Si algú s’hi 
volia banyar a les 3 de la matinada i no molestava ningú 
perquè  anava  amb  compte  de  no  fer  soroll,  quin 
problema  hi  havia?  La  rèplica  d’en  Gutiérrez  (senyor 
Gutiérrez li deien), un veí que en el poc temps que dúiem 
a l’escala s’havia fet molt popular, va ser que no tothom 
aniria  amb compte,  com segur  que faria  jo,  i  que per 
evitar possibles conflictes el  millor  era prevenir-los.  “Si 
ningú es banya de nit segur que no hi haurà molèsties 
als veïns”. En un apart, adreçant-se a una persona que 
tenia al costat, en Gutiérrez li va dir que els que vivien a 
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les plantes baixes amb sortida a la piscina, com ells dos, 
per força haurien d’aguantar més molèsties que la resta. 
És clar,  deia en Gutiérrez,  si  vius a un segon o a un 
tercer la piscina et queda lluny. 
Durant  la  reunió  s’havia  d’escollir  el  president  de  la 
comunitat  de  propietaris.  L’administrador  va  dir  que  el 
millor era triar un pis a l’atzar i a partir d’aleshores seguir 
un torn. A tothom li va semblar bé, però tots tremolàvem 
no fos que tinguéssim la  mala sort que ens toqués el 
càrrec.  De  tota  manera,  en  Gutiérrez  es  va  oferir 
voluntari. “Si no els fa res, va dir, jo me’n puc encarregar. 
Ara  que  m’han  jubilat  del  banc  tinc  prou  temps  per 
dedicar-me’n.  Bé,  he,  he,  tinc  una  altra  feineta  però 
m’ocupa poques hores.” 
L’endemà en tornar de la feina vaig veure en el taulell 
d’anuncis del vestíbul de l’escala el reglament d’ús de la 
comunitat de propietaris. Quant a la piscina, a banda de 
l’horari s’hi altres coses com l’accés de convidats (màxim 
dos) i diverses prohibicions com ara menjar-hi, els jocs i 
les activitats molestes, etc.
Va arribar la calor i la piscina es va començar a omplir de 
gent. La primera setmana hi vam anar una estona cada 
tarda però el  divendres ja ens n’havíem cansat i  no hi 
vam  baixar.  Total  hi  podíem  anar  l’endemà  o  el 
diumenge. De fet, el dissabte vam anar a la platja, però 
estava tan plena que hi vam estar poca estona, així que 
vam decidir banyar-nos a la piscina a partir d’aleshores.
Aquell dissabte a la nit, un grup de nois estrangers que 
s’estava  en  un  dels  pisos,  que  havien  llogat  com  a 
apartament  turístic,  van  estar  banyant-se  ben  bé  fins 
passades les deu, i  encara hi  van tornar de matinada. 
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Feien un crit i es tiraven a l’aigua, a veure qui esquitxava 
més. Jo estava desvetllat  així  que estrictament no em 
van despertar. Tenia calor i vaig sortir a la terrassa des 
d’on veia la piscina. Tot i que no estava gaire il·luminada 
vaig veure com els nois bevien cervesa a morro de la 
llauna. Segur que les havien comprat a algun venedor 
ambulant  que  les  amagava  en  un  contenidor  o  a 
l’embornal d’una claveguera. L’endemà al matí, al voltant 
de la piscina hi havia algunes llaunes llençades.
A la setmana següent vam baixar una tarda a la piscina 
però  estava  plena  de  nens  que  corrien  per  tot  arreu, 
xisclaven,  jugaven  a  pilota...  havien  començat  les 
vacances escolars. Un autèntic malson! Si la Cinta i jo no 
teníem nens perquè havíem d’aguantar els dels altres? A 
més,  tota  aquella  mainada no era  de la  comunitat.  Hi 
havia els dos bessons del  segon jugant  amb tota una 
colla d’amics que mai no havíem vist abans. Vaig buscar 
un  racó,  el  més  allunyat  possible,  i  vaig  provar  de 
concentrar-me en la lectura del diari. A l’altre extrem en 
Gutiérrez,  amb  el  seu  Meyba  de  ratlles,  xerrotejava 
animadament  amb  dos  veïns  més,  aliè  a  la  invasió 
infantil.
Cada dia em llevava a dos quarts de vuit  i  sortia a la 
terrassa a prendre l’aire fresc del matí, abans que arribés 
la xafogor insuportable d’aquell estiu. Des de la terrassa 
veia la piscina amb l’aigua ben quieta, i el jardí desert, 
amb  una  quietud  i  una  calma  que  contrastava  amb 
l’animació  de  les  tardes:  la  invasió  infantil,  els  veïns 
parlotejant,  les riallades.  Mentre  esmorzava a la  cuina 
vaig pensar  que aquella  era l’hora perfecta per  fer  un 
bany. Entrar a l’aigua fresca, fer un parell de piscines, i 
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després  dutxar-se  i  a  la  feina.  Una  bona  manera  de 
començar el dia.
I així ho vaig fer l’endemà. Em vaig llevar, em vaig posar 
el banyador i vaig baixar a la piscina. Com cada dia a 
aquella hora estava deserta. Em vaig ficar a poc a poc 
per l’escaleta, per no fer un xof que pugués molestar a 
ningú, i  vaig nedar a poc a poc. Camí de la feina em 
trobava molt bé, més tranquil i relaxat que de costum.
A la tarda hi vaig tornar, i quan estava llegint el diari en 
un racó, lluny dels nens, se’m va acostar en Gutiérrez. 
“Hola  veí”  (era  evident  que  no  sabia  com  em  deia). 
“S’està bé a la piscina, eh? No t’ho prenguis malament 
però  m’han  dit  que  aquest  matí  t’han  vist  banyant-te 
abans de l’hora. No passa res però si tenim unes normes 
s’han de complir, oi?” Tot ho va dir en un to amistós i en 
aquell moment no vaig saber que respondre-li. I encara li 
vaig fer un gest afirmatiu amb el cap mentre se n’anava 
tot  somrient.  Mentrestant  la  colla  de  nens  invasors 
seguia jugant com si  res. Em vaig sentir  idiota per no 
haver estat capaç de respondre-li secament i fer-lo callar. 
Hi havia gent que fotia el que volia, molestava els altres, i 
l’home m’havia de venir a emprenyar a mi!
L’endemà vaig tornar a la piscina a la tarda. En Gutiérrez 
em va saludar amb la mà de lluny, somrient, i jo encara li 
vaig tornar la salutació.  Quina ràbia que em feia  a mi 
mateix,  perquè  em  mostrava  amable  amb  aquell 
desgraciat? La colla de nens invasors ocupaven amb els 
seus jocs tota la piscina enmig d’una gran cridòria, i era 
impossible nedar. Vaig decidir que a l’endemà repetiria el 
bany abans d’anar a treballar. No molestaria ningú i em 
ficaria  a  l’aigua  només  un  quart  abans  de  l’hora 
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d’obertura. “I si aquell torracollons em diu res em sentirà, 
no m’agafarà de sorpresa!”
Aquell matí la nedada encara em va sentir millor que el 
primer dia. Vaig sortir ben relaxat i a punt per anar a la 
feina ple d’energia. A la tarda, havent dinat, vaig baixar a 
la piscina un altre cop. Només arribar-hi vaig veure en 
Gutiérrez parlant amb uns veïns (sempre era ell el que 
parlava,  amb  el  seu  banyador  Meyba  i  ensenyant  la 
panxa botida). Em va veure venir i  va deixar de xerrar 
amb els  veïns,  i  quan em tenia a prop em va renyar. 
“Escolti,  crec  que  ja  el  vaig  avisar  que  no  es  podia 
banyar fora de les hores permeses, i aquest matí hi ha 
tornat!  Hem de  complir  les  normes  que  tots  ens  hem 
donat!” Aquesta expressió em va irritar molt. Què volia dir 
amb les normes que ens hem donat? Jo no volia establir 
cap horari per la piscina i ara resultava que jo m’havia 
donat la norma, no et fotia el tros de suro!
Em vaig començar a encendre i li vaig dir que si s’havien 
de complir les normes havien de ser  totes les normes, 
alçant  la  veu  quan deia  totes.  Em notava alterat  i  les 
orelles em començaven a bullir, senyal que se m’estaven 
posant  ben vermelles. I  el  tio  em respon “calmi’s,  que 
tampoc no hi ha per tant”, tot mirant-se als veïns buscant 
el seu suport. “I tant que n’hi ha per tant”. Cada cop em 
notava més nerviós i irritat  però ara ja no podia parar. 
Amb veu alterada vaig amollar que estava fart  d’haver 
d’aguantar a tota aquella colla de nens. “N’estic fins els 
collons!.  Fa unes setmanes tota una colla es va estar 
banyant de matinada, i no va passar res!“ “Però home, 
va  ser  un  cop  i  eren  estadants  ocasionals”.  Aquesta 
expressió tan pedant, estadants ocasionals, encara em 
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va irritar més. “Un cop! I tota aquesta colla de nens?, que 
m’emprenyen cada tarda, cada tarda!” “Però si són nens 
que juguen, si  us plau, només són nens!”  “Nens?, són 
monstres!”  “Escolti,  faci  el  favor  de  tranquil·litzar-se! 
Parlant la gent s’entén, però sembla que amb vostè això 
no funciona.”“Que em tranquil·litzi?  Si  és vostè el  que 
m’altera, cridant-me l’atenció a mi quan són els altres els 
que  molesten.  Amb  el  seu  banyador  ridícul  i  aquesta 
panxa gegant! Subnormal!, desgraciat!”
En aquell moment els nens havien parat de jugar i em 
miraven en silenci. Les seves mares també em miraven 
amb  la  boca  oberta.  En  Gutiérrez  i  els  veïns  que 
l’envoltaven  m’observaven  amb  cara  de  desaprovació. 
Llavors,  alçant  el  dit,  em va deixar  anar:  “prengui-s’ho 
com vulgui, però no torni a banyar-se fora d’hores!”.
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