
La meva preciosa bugaderia 

Per Quim Monzó 

Fa trenta anys, una de les coses que em van sorprendre quan vaig anar a viure a Nova York va 
ser que, en general, a les cases la gent no tingués rentadora. En edificis grans els veïns 
disposaven d’un servei comunitari, al basement, al soterrani, amb unes quantes rentadores 
perquè hi baixessin la roba bruta des del seu pis. Generalment eren sales petites sense cap 
obertura a l’exterior. 

Un cop la rentadora en marxa, l’opció habitual era tornar al pis, calcular quan hauria fet el cicle 
i baixar una altra vegada quan la rentadora ja s’hagués aturat. Si l’edifici no tenia soterrani 
amb rentadores, el procés era anar a una bugaderia, trobar una rentadora buida, col · locar-hi 
monedes i ficar-ho tot dins, amb sabó, esclar. Després, esperar, llegint un llibre o una revista i 
lligant conversa amb algú que estigués en el mateix cas. Ara no sobta perquè, a diferència de 
llavors, tothom ha voltat pel planeta i, sino, ho ha vist a les pel · lícules i les sèries de tele. 
Amés, cada dia s’obren a les nostres ciutats noves bugaderies, cosa inconcebible en aquella 
època. A Sant Antoni, on visc, prop de casa n’hi ha quatre, perquè la bornització del barri va a 
tota marxa i, entre erasmus i guiram que lloga apartaments turístics, sempre estan plenes. 

¿ És acceptable des del punt de vista ecològic que vostè tingui rentadora a casa seva ? 

La sorpresa és que, ara, a Escòcia – on acostumen a tenir rentadora a casa –, el Govern 
proposa prohibir-les. 

En un document titulat Fer que les coses durin, expliquen que tenir-ne a casa és una 
intolerable despesa d’energia i d’aigua, i que el que s’haurà de fer és anar a bugaderies 
equipades amb noves rentadores eficientíssimes. La proposta – impulsada pel Partit Verd 
Escocès – posa també en qüestió altres productes de línia blanca, com les assecadores-
centrifugadores i els rentaplats. Que vulguin prohibir tenir assecadores a casa és lògic si 
prohibeixen les rentadores. ¿ Per què en vols cap si t’han prohibit tenir rentadora ? Però això 
del rentaplats m’ha desconcertat. ¿ Què faràs, si no els vols rentar a mà ? ¿ Posar tots els plats 
i els gotsdintred’unacaixaiportar-losaun centre comunitari on rentin els plats de tot el barri ? 

La proposta no té cap ni peus i és evident que no es durà a terme. Aleshores ¿ per què 
malgasten temps i diners en preparar-ne un informe ? Doncs per fer-se notar. Cada any es fan 
moltes propostes estúpides semblants, per marcar paquet innovador, revolucionari, ecològic... 
El que importa és sortir als mitjans, que els partits rivals et critiquin – això reforça el teu perfil 
– i anar fent. Ja posats, podrien proposar prohibir també les neveres domèstiques i instaurar 
una única nevera central on tots els veïns d’un edifici hi deixessin la fruita, les verdures, la 
carn... 

Riu-te’n, de les batusses que hi ha als pisos d’estudiants quan algú agafa un bífidus actiu que 
no és seu. I que ningú no es pensi que Escòcia queda lluny, perquè en aquest mateix moment 
ja hi ha xupiguais catalans que prenen nota de tot això per preparar, aviat, una proposta 
semblant. 
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