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Per poder fer un recorregut entre totes aquelles qüestions 
determinants a l’hora de parlar del perímetre que encercla, 
començaré per la casa.

Començar pensant en la casa em permet col·locar aquest espai 
del qual vull parlar, abstracte però imaginat per tothom, en 
un pla tangible. No m’interessa l’espai físic de la casa, sinó 
la transmutació de valor que resideix en la idea de casa. Com 
Bachelard explica en el llibre Poéticas del espacio:

en els nostres somnis, la casa és un gran bressol. Una 
metafísica concreta no pot deixar de banda aquest fet, 
aquest simple fet, tant més, quan que aquest fet és un 
valor, un gran valor al qual tornem en els nostres somnis. 
L’ésser és immediatament un valor. La vida comença bé, 
comença tancada, protegida, tota tèbia a la falda d’una 
casa. (Bachelard, 1975, p.30)

Pensem un moment la casa com a construcció arquitectònica. 
Trobem que totes les cases tenen dos elements bàsics: el sostre 
i les parets. I que és gràcies a aquests elements que la casa ens 
protegeix de la pluja o el fred. Després cada casa té la seva pròpia 
organització. La divisió de cuina-lavabo-menjador-habitació és 
molt variant. Tanmateix, crec que el valor que dipositem dins de 
la idea de casa no pertany a la seva construcció arquitectònica.

El valor que li donem a la casa construïda és, doncs, el valor que 
tenen totes les persones que l’ocupen, o totes les experiències 
que no podem explicar si no és ubicant-les a aquest espai concret.

Creiem a vegades que ens coneixem en el temps, quan 
en realitat només es coneixen una sèrie de fixacions en 
espais de l’estabilitat de l’ésser, d’un ésser que no vol 
transcórrer, que en el mateix passat va a la cerca del temps 
perdut, que vol suspendre el vol del temps. En els seus 
mil alvèols, l’espai conserva temps comprimit. L’espai 
serveix per això. (Bachelard, 1975, p.31)

L’hàbit
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Així doncs, quan fem referència a la casa per explicar una sensació 
íntima i emocional,

ens estem referint a tot allò que codifica, 
sistemàticament, la idea de casa. Ens referim 
a la relació de pares i fills, a la infantesa, a 
les relacions íntimes entre les persones, als 
estats anímics, als records, a la vida fora de 
casa o al mer fet d’existir. 

Tanmateix, penso que la configuració general de la casa cal 
buscar-la en l’hàbit. És a través de l’hàbit que es poden desgranar 
les característiques que ens atansaran a la definició de casa. 
M’agradaria però, no confondre l’hàbit amb el concepte d’habitar. 
Considero que aquest últim està massa gastat i em portaria a fer 
una lectura poc distesa sobre la qüestió.

Així doncs, faig servir la paraula hàbit, d’habitud i no d’habitar:

f 1 PSIC Disposició relativament estable tendent a reproduir els mateixos 
actes i assolida per l’experiència.

Aquesta repetició voluntària d’una acció concreta, amara la 
nostra quotidianitat. Així, l’hàbit no només es contraposa als 
nostres pensaments sinó que els acciona. Veig l’hàbit com un 
estri per desgranar, confirmar i filtrar aquells fils de pensaments 
i emocions que tendeixen a recollir abstraccions, per tal de fer-
les físiques, per il·lustrar-les i col·locar-les en un pla tangible, 
visible. D’alguna manera penso que és en prendre consciència 
que els gestos dels nostres hàbits estan plens de significacions, 
quan podem transformar el pensament a través de l’acció; posar 
la paraula i el gest al mateix nivell.

A third maxim may be added to the preceding pair: 
Seize the very first possible opportunity to act on every 
resolution you make, and on every emotional prompting 
you may experience in the direction of the habits you 
aspire to gain. […] He who has no solid ground to press 
against, will never get beyond the stage of empty gesture-
making. (James, 1914, p.60-61)

Jo estava més aviat emprenyada 
perquè sabia que la casa en la 
qual m’havia acostumat a 
viure s’acabava de 
destruir i 
que em tocaria 
lluitar per sobreviure a 
una nova distribució que em 
resultava incòmode, desagradable.
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Penso en l’hàbit des de l’activitat. Penso que l’activitat determina 
els nostres hàbits i aquests els espais que ens ocupen. Segurament 
us ha passat alguna vegada que entreu al lavabo de casa i hi ha 
una altra persona. Sabent-ho, hi entreu igualment, perquè es pot 
dir que hi ha confiança i teniu pressa per rentar-vos les dents. En 
sortir del lavabo, tanqueu la llum.

El lluuuuuum!

En aquest moment, la persona que, asseguda a la tassa del 
vàter, reclama el llum, deixa de ser aquesta persona amb la qual 
convivim per ser un objecte que interfereix en la nostra relació 
amb el medi. És un curtcircuit.

Veig en l’hàbit un reflex de com convivim amb l’espai. D’aquesta 
qüestió m’interessa tant la persistència d’un hàbit com la 
situació amb la qual aquest apareix. Tendeixo a pensar que anem 
recollint els hàbits per fer-ne records. Que és gràcies als hàbits 
que quan pensem en algun punt del nostre passat ens venen a 
la ment totes aquelles emocions que sentíem llavors. Crec que 
l’hàbit configura els records i, com més atenció hi poses, més 
descriptiva et vas construint la memòria. Amb altres paraules: 
l’hàbit és aquell fil que va entre el punt A) una experiència i el 
punt B) la teva disposició d’ocupar-la; un connector com una I o 
una O.

Fa un mes que 
visc a Berlín i ja 
m’he acostumat a 
deixar les sabates 
a la porta de casa. 
Visc a un quart 
sense ascensor i ja 
em vaig coneixent 
les sabates del 
veïnat de l’edifici.


