
LA CASA D’EN JAN

En Jan fa tres dies que no va a l’oficina. No havia quedat amb ningú,
necessitava tranquil·litat i, sobretot, la llibertat d’horaris suficient per
a  treballar  quan  tingués  les  idees  clares  sobre  el  que  havia  de
preparar  i  això,  ho sabia per  experiència,  el  podia portar  a seure
davant  l’ordinador  a  altes  hores  de  la  matinada  o  a  treballar
intensament  un  parell  d’hores,  anar  a  fer  spinning  una  estona  i
desprès relaxar-se al jacuzzi...i tornar a enganxar amb la feina.

Per això s’ha acostumat a treballar a casa. Bé, de fet, no es tanca a
casa tot sol, s’instal·la a la sala de treball del seu edifici i així se sent
acompanyat, encara que moltes vegades quasi no es diguin res amb
els altres veïns que fan el mateix que ell. A vegades, l’aturada de la
feina l’acorden amb un altre veí i se’n van a fer unes quantes partides
de ping-pong o de billar americà.

Ja fa temps que en Jan va decidir viure sol. Bé, ell sempre explica
que des que es va decidir per fer-se soci d’aquella cooperativa que
volia promoure la construcció d’un edifici “diferent”, mai més s’havia
sentit sol. En tot cas, estava sol quan decidia estar-hi. Llavors pujava
cap a casa, al setè pis del mateix edifici, i s’estirava al sofà, donava
l’ordre a un aparell  que havia comprat feia poc temps i  escoltava
aquell  memorable  concert  de  jazz  que  la  Diana  Croll  havia  fet  a
Barcelona ja feia divuit anys. 

Un dels hobbies d’en Jan era la cuina. El relaxava posar-se a cuinar,
experimentar noves receptes i compartir el menjar amb els amics o
muntar un sopar romàntic, a casa. Quan li venia de gust o quan la
insistència d’en Pep ho aconseguia, reservava el menjador comunitari
de la planta baixa i tota la colla d’amics es muntaven una farra de les
de debò. Primer preparava el menjar a casa, pacientment, i desprès
ho baixava a la cuina de suport del menjador de baix per acabar de
preparar-ho i per tenir-ho tot al seu punt. El primer sopar eren sis,
tots ells amics des d’abans de la universitat, però poc a poc s’hi varen
anar afegint alguns dels veïns amb qui en Jan havia anat fent més
relació. 

Aquell espai, que ells només utilitzaven per als grans tiberis, altres
veïns els feien servir per a organitzar timbes de cartes o altres jocs
que enfortien la relació del veïnat... encara que, més d’una vegada,
també  servien  per  a  discussions  i  disputes  que,  des  de  fora,
semblaven enfrontaments definitius. 

L’altra sala que en Jan compartia amb els veïns era la de projeccions.
Li havia quedat aquest nom no se sap ben bé perquè, ja que només
servia per a veure-hi la tele i, sobretot, els partits del Barça. Quina



diferència entre veure els partits a casa, sol, o veure’ls amb tota la
colla i de veure’ls en aquella enorme pantalla i amb aquell ambient i
la cervesa a la mà!. 

Però, en aquella sala, també s’hi trobaven per a gaudir dels concerts
o del teatre que, en aquell mateix moment, estaven fent en alguna
de les sales de Barcelona que s’havien adherit a la xarxa de la TDT de
pagament. En aquella sala, amb la pantalla d’efectes tridimensionals i
amb el so envolvent, valia la pena d’anar al teatre o a concerts de
música clàssica. Clar que, quan quedava amb la Clara o abans amb la
Beth, preferia anar-hi realment en directe i guanyar una intimitat que
d’altra manera no tenia.

En  l’edifici  també hi  vivien  algunes  noies  soles  i  algunes  parelles
joves,  sense  fills.  L’edifici  estava  concebut  per  aquest  tipus  de
personal i realment responia a les necessitats d’aquest col·lectiu. Un
dia, a la feina, quan el cap d’en Jan va assabentar-se que feia poc
que  s’havia  separat  de  l’Ester,  li  havia  explicat  que  ell  i  la  seva
companya s’havien apuntat a una cooperativa que promovia un edifici
amb serveis i espais comuns pensats per a parelles, amb fills o amb
ganes  de  tenir-ne,  i  va  ser  ell  qui  va  adreçar-lo  a  la  mateixa
cooperativa que volia promoure un edifici per a gent que volia viure
sola o, com a molt, en parella. 

En Jan, quan va apuntar-s’hi, li va agradar la idea i, sobretot, el que
més el va convèncer fou que el sistema de promoció proposava un
règim de tinença que, poc a poc, s’havia anat escampant. Ell seria el
titular  del  seu pis,  del  seu habitatge,  mentre hi  volgués  viure.  Si
algun dia se’n cansés, necessités canviar de ciutat o acabés decidint
tenir  fills,  la mateixa cooperativa li  facilitava el  canvi per un altre
tipus  d’habitatge  o,  fins  i  tot,  en  alguna  altra  ciutat,  gràcies  als
acords  de  col·laboració  que  tenien  les  cooperatives  a  nivell
internacional. I, anés on anés, els diners que havia posat per aquell
habitatge li servien per al nou, del que en gaudiria en règim de cessió
del  dret  d’ús.  I  tot  per un preu inferior  al  que alguns amics seus
pagaven de lloguer, i en edificis sense cap dels serveis que tenia el
seu. 

Un altre factor que va ajudar-lo a comprometre’s en un moment com
aquell, quan acabava de trencar amb un compromís i s’havia dit que
no  en  volia  tornar  a  sentir  a  parlar  de  compromisos,  fou  que  el
deixaven escollir entre diversos tipus d’habitatges, tant de superfície
com de distribució i d’acabats. I tot per un preu que no s’acabava de
creure. 

Finalment, va optar per un mòdul base, d’uns 45 m2 útils i d’un únic
espai, totalment obert. Bé, de fet, només el bany quedava totalment



tancat, encara que rebia llum natural a través d’una paret de vidre
glaçat. Va decidir que, més endavant i quan tingués clar com volia
viure, potser ja hi posaria algunes divisòries. De moment, va decidir
fer cas a l’arquitecte i definir els espais amb el mobiliari. En tot cas,
va situar els armaris de manera que la zona de dormir pogués quedar
tancada quan li calgués. 

Li va agradar aquell sistema modular pel mobiliari de cuina i pel bany
que, de fet, eren les dues úniques peces que li condicionaven l’espai.
Ho havia vist en els anuncis però mai s’hi havia fixat com ara, quan
havia  de  decidir  què hi  volia  a  casa  seva.  Aquelles  sessions  amb
l’arquitecte varen ser molt divertides i tots dos varen aprendre moltes
coses l’un de l’altre. 

El  primer  dia  que  la  va  anar  a  veure  al  seu  estudi,  l’Helena,
l’arquitecta, li havia donat un qüestionari i havien tingut una primera
xerrada... una mica de cortesia, parlant de tot i de res en concret. Va
sortir d’aquella entrevista amb la impressió d’haver perdut una mica
el temps. A més, no entenia perquè no li havia passat el qüestionari
per internet i llestos. Però el que quasi el va indignar fou que l’Helena
li  va  demanar  que  l’omplís  i  li  tornés  a  portar  en  mà...  i  que  a
aquesta nova trobada hi anés sense presses!.

Quan va fer la primera lectura al qüestionari encara es va enfilar més
per les parets. Tot estava plantejat amb molta cura, però s’hi tocaven
alguns temes que li va semblar que furgaven més del compte en la
seva intimitat. I què n’havia de fer aquella paia de segons quins dels
seus costums o hàbits. Anava fina si creia que li explicaria que, en
llevar-se,  el  primer  que  feia  era  un  sudoku  al  mòbil,  assegut  al
water!. 

La segona trobada amb l’Helena va començar amb una certa tibantor
que  va  endurir-se  encara  més  quan  l’arquitecta  va  explicar-li  el
perquè  d’aquell  qüestionari  que  semblava  més  d’un  psicòleg  que
volgués entrar de cop dins el seu coco que el d’un arquitecte que li
havia dit que li farien la casa a mida. Però en Jan va entendre-ho de
seguida. Era ben cert el que l’Helena li estava dient. Ella volia saber
com li agradava viure, què n’esperava d’una casa, què volia fer-hi i
com. I de si treballava sovint a casa, de si li agradava trobar-se amb
els  amics per  fer  sopars,  farres,  veure partits  de futbol  o d’altres
esports per la tele... i mil detalls més que anaren sortint a mesura
que l’Helena desgranava els temes plantejats en aquell qüestionari.

Poc a poc, en Jan s’hi anava trobant bé. I si el qüestionari ja va fer
que es plantegés algunes coses a les que mai li havia donat massa
importància, ara començava a tenir clar que –posats a poder-ho triar-
era millor aquella tassa del water que aquella altra. Ben mirat, s’hi



passava una bona estona allà assegut. Ja feia més de dues hores que
estaven xerrant i l’Helena va proposar-li que ho deixessin per a una
nova  sessió.  Hi  va  haver  d’estar  d’acord,  però  ara  ja  s’estava
acostumant a fer-li aquelles confidències i més aviat li va saber greu
de tallar-ho de cop.  Va tornar  a  tenir  la  sensació  d’estar  amb el
psicòleg  més  que  amb  l’arquitecta  i  ja  li  començava  a  caure  bé
aquella noia!.

A la tercera sessió ja hi va anar amb més ganes. De fet, li va semblar
que aquell  dia no acabava d’arribar mai.  El  va rebre  en una sala
equipada amb una gran pantalla d’efecte 3D i li va anar passant un
munt  d’imatges  virtuals  amb  les  propostes  d’acabats,  materials,
colors, il·luminació i tot allò que a l’Helena li semblava que al Jan li
podria estar bé per a casa seva. I li anava explicant quines propostes
li  entraven en el  preu i  quan havia  d’afegir  per  a  d’altres.  Varen
decidir prou coses però ara va ser en Jan qui va demanar temps per
acabar de decidir-se. Ella li va donar un llapis de memòria amb tot el
que  havien  decidit  i  amb  totes  les  alternatives  sobre  el  que  els
quedava per definir. La conversa d’aquell dia ja va semblar que era la
de dos amics de tota la vida que podien parlar de tot sense reserves.
Entre  l’entusiasme d’ell  en veure  com quedaria  el  seu habitatge i
aquell ambient tant càlid, amb la il·luminació justa, varen acabar de
caure  totes  les  barreres  i  en  Jan  va  començar  a  explicar-li  que,
segons quines coses, l’Helena les podia presentar d’altres maneres,
amb mitjans més eficaços que ell  emprava en la seva feina i  que
resultaven  molt  eficients  a  l’hora  de  convèncer  els  clients.  Va
començar a sortir el Jan publicista, el convincent, l’engrescador,...

Va estar a punt de proposar-li  d’anar a sopar,  però se’n va estar
encara no sap ben bé perquè. Potser encara la veia una mica com a
psicòloga i sempre havia tingut clar que, amb la psicòloga, no s’hi
juga!... però i amb l’arquitecta?.
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