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Un altre llibre sobre la història de l’arquitectura? No, per favor, que ja no sa-
bem on posar-los!

Sembla mentida que, precisament, l’arquitectura hagi donat per tant en el 
camp de les lletres. Potser perquè tothom s’hi atreveix, tothom hi entén, o pot-
ser perquè, anant copiant els uns als altres, es podria arribar a l’eternitat re-
petint el mateix...

D’altra banda, també sembla –dic sembla per quedar bé, però hauria de dir 
és– impossible abastar i analitzar tots els caus, aixoplucs, cabanes, palaus i 
habitatges socials que s’han parit al llarg de la història per tenir una visió real-
ment global i ponderada de tots els encerts i disbarats amb què l’home ha 
deixat la seva petja sobre la terra, amagat sota la faldilla càlida i maternal de 
l’arquitectura.1 Per tant, Déu me’n reguard de ser jo qui ho intenti!

Però és que des de sempre, i amb la mirada posada especialment en l’arqui-
tectura domèstica, la que patim més tots cada dia, m’he sentit fascinat per 
algunes tipologies2 punteres d’habitatges, aparegudes i desaparegudes en 
el túnel del temps. Algunes gairebé desconegudes han estat passades per 
alt sistemàticament en tots els tractats existents, d’altres són prou conegudes, 
però mai no se n’ha arribat al fons per saber tot l’abast que han tingut, ni com 
les han viscut o han pogut afectar psicològicament els seus usuaris i en quina 
mesura els poden haver canviat la vida, per bé o per mal, mentre trampeja-
ven els successius experiments arquitectònics que la història els anava posant 
per davant sense que ningú els hagués convidat.

Quines d’aquestes arquitectures hauran significat passes endavant o enrere o 
quines han sigut mers culs de sac? Jo, per provar d’esbrinar-ho i en un intent 
agosarat d’apropar-me més a la realitat històrica,3 vaig i em llanço a l’aven-
tura de la recerca.
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Val a dir que pel camí he gaudit de la immensa sort de comptar amb docu-
ments valuosos inèdits, autènticament apòcrifs, que ens recorden, amb veu 
dels seus protagonistes, que darrere de cada pedra, mur o vidriera, hi ha un 
home, o una dona, «sensible a les agonies de l’existència»,4 que viu, pateix i 
somia, buscant amb afany desesperat no sap ben bé el què...

Aquest home, aquesta dona, cada dia, quan es fa fosc, en sabatilles o roba 
interior, s’enfronten a si mateixos, als seus fantasmes, a la rentadora que ahir 
es va espatllar i a la tele que fa el tonto. Aquest home, aquesta dona neces-
siten tenir a mà un redós amb una mica de qualitat poètica, un racó lluny de 
discursos artístics o exhibicionismes constructius. Una gota de felicitat que qui 
sap si només els pot donar aquesta art anomenada arquitectura...5

El treball m’ha exigit barrejar intuïció, molts anacronismes i una certa dosi 
d’amoralitat històrica, això sí, intentant tota l’estona no perdre la dignitat. Tot 
això és el que, després d’un llarguíssim any d’estudiada improvisació, m’ha 
permès que per fi vegi la llum aquest reguitzell de testimonis impagables.6

I tot per acabar demostrant allò ja demostrat... que les coses mai no són ben 
bé el que semblen... ni el que ens volen vendre, fet del qual l’arquitectura no 
és una excepció.7          

L’autor

 1.  Perdoneu la connotació erotitzant.
 2.  Tipologia: malaltia no coberta per la SS.
 3.  Ja seria hora que la història caigués en mans dels que no som his-

toriadors. A veure si així arribem a treure l’entrellat de tot plegat 
sense donar tantes voltes al que és o no és políticament correcte, 
al marge dels que manen més que no pas hi entenen...

 4.  Vers d’un poema de P. P. Pasolini.
 5.  Un bon amic meu, poeta i arquitecte a qui admiro, em sorprenia 

amb l’afirmació que «l’arquitectura és un ofici». He de confessar 
que jo no hi veig aquesta limitació, quan totes les belles arts sal-
ten i ballen al seu voltant. L’única servitud que porta a coll l’arqui-
tectura és la llei de la gravetat, i aquí sí que fa falta l’ofici. Però pel 
que fa a la resta, mal aniria si no avancés també a cops de cor... 
i d’estómac.

 6.  Això és un dir, perquè la majoria sí que els he hagut de pagar, i 
alguns en espècie, com el del japonès del British, que va exigir a 
canvi una reproducció del drac del Parc Güell a escala natural.

 7.  Potser l’única excepció que recordo és el dia que se’m va engan-
xar l’arròs. Ningú no va creure’s que ho havia fet expressament... 
ni jo.
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Al principi vivien en coves i anaven a 
cops de roc amb la salvatge naturalesa. 
Això, entre altres coses, era un dispendi 
d’energia brutal.

Fins que un bon dia algun il·luminat va 
descobrir que, posant una pedra sobre 
l’altra,2 podien arribar a fer una mena de 
cosa que en dirien una paret... i tots ama-
gadets al darrere.

L’alegria, però, va durar poc. La salvat-
ge naturalesa, donant la volta a la paret, 
se’ls cruspia igual. «A veure, provem amb 
dues». Endebades. La salvatge natura-
lesa els seguia caient a sobre i... nyaca. 
«Fem ne tres, doncs». Ai, fill meu, la salvat-
ge naturalesa no perdona i altra vega-
da tots esbudellats. «Hi deu haver alguna 
cosa que fem malament.»

I va ser un dia de sol brillant que quatre 
pobres homínids encara supervivents de 
tanta estossinada van gosar assajar la 
quarta paret. Ara sí!

Quedava encara algun petit problema. 
Els primers en provar el nou invent, tan-
cats entre les quatre parets, morien d’ina-
nició, esperant que algú inventés la porta 

de sortida. Crec, però, que, amb la pers-
pectiva dels segles, podem considerar 
aquell moment màgic en què la porta va 
ser a lloc com el tret de sortida de la His-
tòria de l’Arquitectura. El redós, essència 
de l’habitatge humà de tots els temps, 
s’havia creat.

«Vols dir que, perquè la felicitat sigui com-
pleta,3 no ens faltaria alguna cosa a so-
bre del cap?» Quan queia aigua del cel 
quedaven tots xops i no tenien mudes. 
Amb troncs i branques sobre les parets la 
intimitat creixia..., però es mullaven igual. 
Va ser una tarda de maig, segle amunt, 
segle avall, quan aconseguiren aguan-
tar pedretes de mida considerable sobre 
aquelles parets... i, ara sí, assoliren la per-
fecció total. La casa.4 Amén.

Es van produir tot seguit, enlluernats per 
l’èxit, alguns intents de millorar la cosa, 
com ara inventar l’escala. Però no van 
reeixir. Els agosarats que s’atrevien a pu-
jar, com que no s’havia inventat el pis, 
morien captrencats. Així que aquest 
tema tangencial va quedar aparcat per 
a uns segles més endavant.

I nosaltres ens preguntem ara si aquells 
homenets eren conscients que, tot sobre-
vivint, havien assistit al naixement de l’art 
més complet i benèfic per a la Humanitat.

8
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És difícil trobar documentació fefaent del 
que els passava pel cap als nostres pe-
luts ancestres les estones que no movien 
pedres. Sabem segur que, com que les 
nits eren llargues –no hi havia endoll per 
al televisor– s’ajaçaven sobre una pedra, 
extasiats per la màgia del cel, i es dedi-
caven a contemplar les estrelles i espe-
cialment la lluna... i ja se sap que aquest 
ha sigut, des de sempre, un dels mals en-
dèmics de la humanitat. Perquè després 
d’una cosa ve l’altra i...

Sortosament, podem presentar, almenys, 
uns fulls d’un diari íntim trobats sota una 
pedra, al costat d’un niu d’escorpins, du-
rant els treballs de reconstrucció de la na-
veta dels Tudons.6 La lletra aparenta ser 
d’una adolescent. Aquest document pot 
donar-nos una petita idea de l’impacte 
en la relació de l’home amb el seu en-
torn produït per la recent nascuda arqui-
tectura. No vull parlar de la feinada que 
hem tingut traduint-lo del rupestre, llen-
gua morta, per cert...

Per fi, en el dia d’avui, brillant el sol, hem 
inaugurat la nostra nova casa. Han sigut vint-
i-cinc llunes de palestres. «Que si la fem ro-
dona, que si quadrada...» El mal, és ben clar, 
ha vingut de no tenir un arquitecte, però com 
que encara no s’han inventat resulta que tot-
hom s’hi veia amb cor de manar7 i ha sigut un 
fer i desfer continu. Fins algú opinava que el 
que es porta ara són els monuments funeraris. 
Prou que pel que es veu la gent un dia o un al-
tre deixa de respirar i es desintegra, però d’ai-
xò jo diria que no cal fer-ne un plat, almenys 
per ara.

No ha sigut fàcil entrar-hi, la veritat, una mica 
apilonats, els 32 de la família.8 Tots menys 
el cosí Ator, que ha aprofitat l’avinentesa per 
marxar de casa. No sé on anirà aquest burro 

Ens preguntem també si, a més d’inven-
tar l’arquitectura, la roda poligonal i allò 
de fregar els bastonets fins que fumegen, 
entre altres coses, ja començaven a ex-
perimentar el desig que obrís la consulta 
el primer psiquiatre. No ho sabrem mai. 
Quina llàstima que no ens hagin quedat, 
d’aquesta època de progrés desenfrenat 
del redós humà, més que quatre pedro-
tes escampades.5 Val a dir, però, que són 
pedrotes que han donat a canvi ocasió 
de lluïment a tants arqueòlegs, que han 
reconstruït allò irreconstruïble en un des-
bordament de la imaginació. 

9
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un drama. I quan està tot moll... ni resant-li a 
santa Llúcia. Hi ha d’haver un mètode més fà-
cil de fer foc. I és que els homes no se’n fan el 
càrrec. Però et vas refinant i el menjar cru com 
abans ja no em fa gràcia.

Festejant amb el tema del foc, l’oncle Kos-
mek, que trafiqueja bullint ginebrons9 i tota 
mena d’herbes i enverina tot déu –penso que 
ens hem de fer més selectius, més homeopà-
tics–, ha dit que ara és el moment de muntar 
una fàbrica de licor al costat de casa i que això 
és el futur. Espero que se’n surti, perquè, com 
que no va a caçar amb els altres, resulta que 
entre tots l’estem mantenint. Té una barra...!

L’oncle Omak... l’altre! Aquest sí que està 
evolucionat. No fot ni brot, es passa el dia fent 
màgia i les nits mirant les estrelles, menjant 
ratolins vius i posant pedres en cercle. Segons 
ell, abans que s’acabi la Terra vindran encara 
temps millors, però potser nosaltres ja no ho 
veurem. Jo estic al·lucinada. Com es pot aca-
bar la Terra?! Com pot haver-hi temps millors 
que aquests?

Ha dit la mare que, ara que estrenem casa, hem 
de ser més endreçats, cridar menys i anar al 
riu a rentar-nos els fundillus10 un cop cada tres 
llunes, vigilant els cocodrils. Quan tindrem ai-
gua corrent?

Només em preocupa el cunyat de l’àvia, que jo 
diria que em persegueix. Quan no hi ha ningú 
al voltant em toca. Filla, tantes coses noves!

A l’hora de sopar, l’avi, cap del clan, ha fet 
un discurs. Ha començat recordant que això no 
és una cova. Res de grafitejar més les parets. 
Haurem de trobar un altre entreteniment per 
a les nits d’hivern. No sé... em temo que no 
tenim encara el cervell prou desenvolupat per 
jugar al bridge.

amb tant dinosaure corrent per aquí al voltant. 
«Vull ser nòmada, vull ser nòmada..., viatjar, 
veure món.» Ja s’ho trobarà.

Com que el sostre ha quedat una mica baixet, 
ja s’ha vist que els mamuts, a partir d’ara, no 
podran viure amb nosaltres. Trobarem a faltar 
el seu escalf a l’hivern. Les gallines, les oques, 
els gossos i els llangardaixos també fan com-
panyia, però no és el mateix. Sobretot les galli-
nes, que no callen, i amb la seva incontinència 
et passes la vida trepitjant ous.

A més, a partir d’ara ens tocarà mantenir a les 
nostres espatlles els 14 cosins de part del pare 
que fins ahir vivien enfilats pels arbres. Es veu 
de lluny que encara estan un grau per sota en 
la cadena animal. Només mengen plàtans, ca-
minen de quatre grapes i no foten res. També 
fan més pudor que els altres, que ja déu n’hi 
do... i tenen una mica de cua. Ja se sap, l’evo-
lució de les espècies és lenta i haurem de tenir 
paciència.

De bon matí, quan, com cada dia, hem sortit 
a caçar ous de diplodocus, la mare ha collit 
un cistell de pomes. Em fa ràbia això de les 
pomes, perquè a mi no me’n deixen menjar. 
La mare diu que encara no tinc l’edat i que ja 
m’ho explicarà un dia. Ja veurem...

Després, amb allò dels bastonets, frega que 
frega, el matí ha volat. Això sí que encara és 

10
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Quina enveja em fa aquella època dau-
rada, quan veien néixer, sense afecta-
cions ni ismes de cap mena, l’arquitectu-
ra del no res. Quan no s’havien inventat 
encara les patologies de la construcció 
ni la pol·lució acústica, i totes les energies 
eren renovables.12

 1.  Part és l’acció de donar a llum una idea o un ca-
pitell corinti. Quan el títol ja obliga a posar notes 
a peu de pàgina, vol dir que anem malament.

 2.  Es veu que pedres era el que més hi havia...
 3.  Encara no havien après que no ho serà mai.
 4.  Però, ai la casa! Tots sabem el que es una casa: la 

casa, la porta, el pany, la clau... i no allunyar-se’n 
gaire, no sigui que quan tornis de caçar et trobis 
que t’han robat la dona.

 5.  Una cançoneta circulava entre els treballadors a 
les excavacions d’Empúries:

 6.  Monument megalític, sembla que definitiva-
ment funerari, de l’illa de Menorca, reconstruït 
l’any 1959 sota la direcció de l’arqueòleg Dr. Lluís 
Pericôt.

 7.  Fixeu-vos en la semblança amb la situació actual.
 8.  Sembla que eren més, però la noieta, bo i espavi-

lada, només sabia comptar fins a 32.
 9.  Usats per fer la pomada, beguda típica de l’illa 

de Menorca.
10. Paraula, avui en desús, que indica les parts ínti-

mes del cos humà, que més o menys té tothom.
11. Cançó del segle xix dels pioners nord-americans, 

esdevinguda popular.
12. I, a més, segons cantava Guillermina Mota, «...la 

ginesta feia olor...».

Tot seguit, el que faltava, el molt barrut ens 
ha mirat el sexe a tots, perquè diu que a partir 
d’ara establirà jerarquies. Totes les que tenim 
tetes i no tenim allò que penja, es veu que se-
rem d’una categoria inferior. No sé d’on s’ho ha 
tret, això. Què vol dir categories inferiors? Em 
temo que, en aquest aspecte, s’acosten temps 
difícils.

A l’hora del cafè, un dia més, ha sorgit l’eter-
na discussió sobre si falta molt per a l’edat del 
bronze. La teoria més plausible és que el can-
vi sigui el proper 31 de desembre. La veritat 
és que ja tinc ganes de poder menjar amb cu-
llera...

Quin dia important, avui! L’ambient fami-
liar, immillorable. Pressento que estem creant 
un nou estatus social. Ni comparació amb la 
cova, tan poc acollidora. La festa ha acabat, 
tots udolant a cor «Home on the range».11 En-
cara em fan mal les orelles. Cansada pels es-
deveniments, però feliç, me’n vaig a dormir al 
raconet que m’ha tocat, abans que me’l pren-
guin. No diguis que viure arredossat no és fa-
bulós.

Paro d’escriure perquè veig que se m’acosta 
bufant el pesat del cunyat de l’àvia... Què deu 
voler aquest ara, amb la seva cara de faune... 
Socors...!

Piluka

«Empúries n’és un poblet que antes n’era una ciutat,
diu que se n’hi troben joies, joies de l’antiguitat,
i la gent s’hi va engrescant, pensant fer-s’hi una gran sort,
hi han trobat nanses de càntir i ganyes d’algun peix mort.»
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