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Rehabilitar ara i aquí

E
l món s’ha desplegat i té 
més capes: algunes són 
físiques, i d’altres són, 
cada vegada més, digi-
tals i virtuals. La para-

doxa és que moltes empreses que 
suposadament eren digitals tenen 
un component físic imprescindi-
ble: els lliuraments els fan perso-
nes, sigui en bici o en furgoneta. El 
negoci dels apartaments per dies 
només funciona si hi ha turistes 
que es desplacen. I en la batalla en-
tre les pantalles tàctils que bus-
quen likes compulsivament, i les 
parets de totxo, les darreres han re-
cuperat protagonisme. Vivim a la 
pedra i ens evadim al digital. Per ai-
xò hem de tornar a pensar la casa 
com un refugi molt més profund 
que no pas l’habitació d’hotel, i un 
actiu valuosíssim a la ciutat.  

És el moment de l’ara i de l’aquí. 
Sobretot, de l’aquí. Ara, potser més 
sensibilitzats per l’horror viscut als 
hospitals i les residències, apren-
drem a cuidar de casa nostra i no 
haurem d’agafar avions per gaudir 
de les vacances. Potser recupera-
rem l’hàbit de sortir a passejar pel 
plaer de sortir de casa, sense haver 
de gastar res. Aquests dies és com 
un miratge veure la plaça Lesseps 
plena de nens, sense necessitat de 
posar-hi pintura. El vestíbul de la 
biblioteca projectada per Josep Lli-
nàs està farcit de nens que aprenen 
a anar en bicicleta, i el sorral plantat 
de l’avinguda Vallcarca, rehabilitat 
pels Maio Arquitectes amb eficàcia 
i pocs mitjans, s’omple cada dia de 
criatures que corren tan lluny com 
poden dels seus pares, amb tota me-
na d’andròmines i pilotes. Lesseps 
ja no és un nus; ara és el llaç que co-
rona el barri de Gràcia, i mai més ha 
d’entortolligar-se. Durant els dar-

rers anys hem fugit de 
casa nostra per no ha-
ver-hi de passar gaire 
hores, per no notar que 
era petita i fosca; mentre 
pel món digital circulava 
una imatgeria de cases 
per estrenar, impol·lu-
tes, com si fossin habita-
cions d’hotel; sobretot a 
les revistes d’arquitectu-
ra més divulgades.  

L’aspecte asèptic de 
les habitacions d’hotel contrasta 
amb el nostre parc d’habitatges re-
al, on els celoberts s’omplen del 
greix de les cuines i de la pols negra 
dels fums dels cotxes. Una cosa 
aparentment tan bàsica com la ne-
teja és inaccessible per a una bona 
part de la població. Fregar reque-
reix temps i força física, i penso en 
la gent gran que no arriba al fons 
dels armaris, que no pot ajupir-se 
sota la pica o treure les catifes cada 

tranquil·litat de saber que no estem 
sols. També hem entrat la música 
a casa. Els que tenim la sort de sa-
ber-ne, hem aprofitat per assajar i 
ensenyar a tocar tota mena de te-
clats, ukeleles o flautes que teníem 
als calaixos de casa. I ho seguirem 
fent, ara que ja hem ensinistrat la 
protoorquestra, si la paciència dels 
veïns ens ho permet.  

Aquí també hi ha marge de millo-
ra; aïllar acústicament els habitat-
ges és un imperatiu perquè la con-
vivència funcioni. Espais com els 
celoberts, les escales o els terrats 
s’utilitzarien amb molta menys 
controvèrsia si no generessin mo-
lèsties als veïns del costat, de sobre 
o de sota. I, de fet, el mateix aïlla-
ment que aplicaríem per no patir 
fred o calor, serviria per millorar les 
capacitats dels paraments d’absor-
bir sorolls forts per impacte. Per ai-
xò cal pensar en rehabilitacions 
avançades, que no siguin estèti-
ques, sinó que millorin ostensible-
ment les prestacions de l’habitatge. 

Amb els veïns ens hem organit-
zat per comprar grans quantitats de 
maduixes del Maresme, peix de les 
parades dels mercats de Barcelona, 
vi i cava a caixes i tota mena d’espè-
cies del mercat local de Vallcarca. 
Intercanviem receptes i els cuine-
tes ens marinen el salmó o ens fan 
sopa de col. La pandèmia ha facili-
tat les organitzacions espontànies, 
i les ciutats poden estirar del fil i fa-
cilitar la instal·lació de pèrgoles i 
tendals als terrats, connexions in-
esperades entre espais en planta 
baixa perquè hi juguin els nens o lo-
cals buits reconvertits en aparca-
ments de bicis. En matèria de reha-
bilitacions, “prohibit prohibir”, 
perquè les cases són refugi fins i tot 
en l’era digital.

setmana, i en la diligèn-
cia dels insectes que fan 
festes a les cases a la pri-
mavera. Per no parlar 
dels bacteris, o plagues. 
A l’oceà de fotos virtu-
als, les cases no fan olor, 
i menys de brut. Però les 
ciutats reals fan fums i 
aigües brutes. 

Passar més hores a 
casa ens ha fet sentir el 
silenci dels carrers tots 

aquests mesos; ha estat inaudit, pe-
rò també inquietant. Un silenci 
confinat, com nosaltres, interrom-
put pel soroll de les sirenes de les 
ambulàncies, que ens tornava a 
connectar amb el pànic. Inevitable 
pensar en els pacients i les seves fa-
mílies. Un silenci que penetrava a 
casa, i ho inundava tot. Però de se-
guida que hem pogut tornar a sortir 
a passejar, s’han recuperat els crits 
i les corredisses, i amb el soroll, la 
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Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

Rosa Maria Sardà  
Aquesta setmana el cinema, el teatre, la 
televisió... i tot el món de la cultura han 
perdut la gran actriu Rosa Maria Sardà. 
La seva personalitat única, juntament 
amb una gran professionalitat, omplia 
tots els espais on actuava. En el cinema 
la recordo sobretot a les pel·lícules de 
Ventura Pons, com Actrius, Carícies, 
Amic/Amat, Anita no perd el tren... Però 
van ser moltes les pel·lícules d’altres di-
rectors on va actuar i moltes les obres de 
teatre i televisió que va interpretar, fent-
hi papers tan diferents i sent a la vegada 
tan inconfusible i personal. 

EULÀLIA RODRÍGUEZ PITARQUE 
TORROELLA DE MONTGRÍ 

‘Panem et circenses’ 
Tranquils, que aquesta setmana ja ha tor-
nat el futbol! Tots cap al sofà –els que 
continuen reclosos a casa–, i els que el 
vulguin seguir a la taula del bar fent la 
cervesa també ho podran fer. En fi, tot-
hom que vulgui sortir de l’avorriment i 
deixar de banda la trista realitat ja pot fer-

ho perquè el futbol és aquí. Un estat que 
cau a trossos, una monarquia corrupta i 
totalment desprestigiada, que demana a 
la noblesa que reparteixin unes faneques 
de llet i uns petricons d’oli per aconten-
tar al poble, potser també uns maravedis-
sos de propina... I el que ens preocupa-
va sobiranament era si el futbol podria 
tornar aquesta temporada.  

Quanta raó tenia Juvenal, poeta de fi-
nals del segle I, quan a la seva obra Sàtires 
criticava els capitostos que repartien blat, 
pa i organitzaven grans esdeveniments als 
coliseus per apaivagar la gana i entretenir 
les multituds dels seus problemes. 

JORDI LLEAL I GIRALT 
BADALONA 

L’escola 
Vull expressar el meu suport a les decla-
racions de Jordi Carmona, mestre i direc-
tor d’escola, en l’entrevista d’Antoni Bas-
sas publicada aquest cap de setmana. Ex-
pressa, entre altres idees, la seva decep-
ció per la reacció de sindicats i alguns 
mestres davant la reobertura dels centres 
educatius. Opina Carmona, i hi estic 

d’acord, que sent l’escola un servei públic, 
els mestres i professors de secundària 
haurien de manifestar-se impacients per 
tornar a tenir contacte amb els seus 
alumnes. Amb garanties de seguretat 
personal, esclar, però amb ànim positiu. 
Desitjant poder continuar, com més avi-
at millor, el seu servei a la societat. Des de 
la meva experiència de director d’un ins-
titut de secundària, molts anys enrere, 
observar ara tanta reticència, tan poc or-
gull de la pròpia professió, m’entristeix. 
Sense el diàleg provocatiu amb l’alumne, 
sense la interacció estimulant per a amb-
dues bandes, no hi ha educació possible. 

JOSEP VARELA I SERRA 
LLEIDA 

L’ingrés mínim vital 
Aquest dimecres es va aprovar al Con-
grés l’ingrés mínim vital, una mesura 
que permetrà a moltes famílies poder 
viure amb més tranquil·litat i que farà 
que puguin ser també una mica més lliu-
res, perquè ¿de quina llibertat gaudeixen 
aquells que no tenen garantits mínima-
ment els seus drets fonamentals? 

A més a més, la mesura es va aprovar 
sense cap vot en contra. Fins i tot el PP fi-
nalment hi va votar a favor. Només Vox va 
abstenir-se. Altres forces polítiques molt 
crítiques amb les decisions del govern cen-
tral, com JxCat, la CUP o Ciutadans, tam-
bé hi van votar a favor. L’aprovació 
d’aquesta mesura va ser històrica. 

Espanya no hauria de voler ser només 
la rojigualda que s’exhibeix a les desfi-
lades militars o a les manifestacions pa-
triòtiques. Hauria de voler ser aquesta, 
la que lluita per alliberar-se de les ànco-
res del passat i promou lleis com la de 
l’ingrés mínim vital, la d’igualtat de gè-
nere, la del dret a l’eutanàsia... que ens 
acosten molt més als països del nostre 
entorn i que ens fan ser una mica més 
decents i optimistes. 

RAFA HIGUERAS MOREJÓN 
LA GRANADA
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Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:
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