
Els súpers poders dels balcons 
 

Ni festes declarades d’interès nacional, ni calçotades d’asfalt, ni sopars de germanor han estat 

capaços d’unir el veïnatge tant com els balcons. 

En 50 dies de confinament hem passat de lo global a lo local, amb la necessitat de forma part 

d’una comunitat que fins ara nadava en diferents carrils i es caracteritzava pel seu gran 

anonimat, això sí, amb molt de disseny. I és que ara quan surts al balcó has de tenir en forma les 

cervicals; saludes a la dreta, a l’esquerra, a dalt i a baix... i de sobte sents: Ei tu! Si, si tu! (mai en 

20 anys m’havien cridat al balcó, i ara, de sobte, des d’un balcó d’una altre finca una veïna 

s’adreça directament a mi!) la nena té 4 o 5 anys? és que estic fent neteja i tinc uns llibres que 

als meus nens li han quedat “petits”... I jo em quedo amb la boca mig oberta, ja que encara estic 

sota els efectes de l’educació en la desconfiança cap el desconegut i els seus caramels. 

O sigui, fa un temps qui tenia un amic tenia un tresor, ara “només” has de tenir un balcó. Si, si 

aquest espai que fins fa poc temps només estava destinat al nostre pensament més verd, i em 

refereixo a les plantes, malpensats! Les xarxes social et connecten i virtualitzen, però un balcó 

et presenta tal com ets, sense “belleza 10” i amb complements del Decathon; amb tota la realitat 

i naturalitat que amb molt d’esforç i fantasia hem anat trencat en la nostra vida virtual a base 

de selfies. Quin poder el del balcó! i quina poca importància que li donaven abans d’aquesta 

crisis sanitària, social, personal, laboral, política, econòmica, mundial... Teníem el superheroi a 

casa i nosaltres el camuflàvem amb el ventilador de l’aire condicionat, l’escala que mai fem 

servir, la bicicleta ja rovellada, i el que és pitjor li deixàvem les bambes per a que es ventilessin 

(aquí ja podíem haver deduït un gran súper poder).   

El nostre súper heroi té el do de la transformació com a gran camaleó. Segons l’hora del dia i la 

posició del sol es converteix en un saló de bellesa, desprès passa a ser una petita i solitària oficina 

o despatx intempèrie, i a les hores més canalles es posa el vestit de plató o escenari i és aquí on 

les persones ens desinhibim i ens surt el Freddie Mercury que tots portem a dins. 

En aquesta estranya situació de confinament, distanciament social, fase 0... els balcons s’han 

reivindicat com els connectors socials que ens ajuden a evadir-nos d’especialistes que no saben 

res, o poc, i sobretot de polítics que fan prestidigitació sense imaginació. 
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