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“Em van preguntar un dia que quin era el millor mitjà per ser
feliç - explica Baben Powell - Fer una bona acció cada dia i tenir una
navalla ben afilada.”
La bona acció en el pensament del gran pedagog és una mica més
que una manifestació exterior de la nostra abnegació, de la nostra
cortesia, o del nostre sentit social. És Senzillament (els exemples que
ens donarà en aquest llibre dóna fe d’això), una manifestació de la
nostra habilitat natural, de la nostra aptitud a treure partit de tot el que
tinguem sense dificultats, a l’abast de la mà.
En altres termes, allò que constitueix una bona acció pel proïsme ha
de ser al mateix temps una confirmació del que som capaços en una
circumstància com aquesta.
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Aquestes confirmacions ens porta a la llarga a l’aprenentatge d’altres coses. Això suposa una curiositat sense parar, la voluntat
d’intentar tots els treballs que se’ns presentin; en fi, la decisió de fer
extremadament bé, i fins al final, allò que hem començat.
A tots aquells que es desperten des de fa poc a aquestes disposicions, aquestes pàgines podran ser-los útils sens dubte, els semblaran
incompletes a aquells que coneixen i gaudeixen de les alegries de la
invenció, de la creació del pioner i de l’artesà, que desitgem que siguin
molts.
“Tenir la navalla ben afilada”. Compreneu tot el seu doble sentit: la
destral ben afilada, la corda sempre seca i ben enrotllada, el llapis ben
afilat, l’estoig ben proveït; en fi que tot el que ens serà precís, estigui
sempre i veritablement preparat per servir.
Ara bé, una eina que no s’usa sovint, s’espatlla ràpidament.
Cadascun dels treballs aquí descrits evoquen un record en esperit
de l’autor. Els nombrosos dibuixos, plànols, imatges que s’ofereixen
no són invencions sinó més aviat reproduccions d’activitats realment
practicades al llarg dels anys.
Llavors, per què la nostra joventut actual no fa el mateix?
Tal vegada, aquest llibre ajudarà. Serà doncs el seu sol mèrit; perquè
les seves pretensions literàries són nul·les. Els textos, escrits per fer
més entenedores les il·lustracions, seran en alguns moments gairebé
telegràfics, i sobre això, no hi ha per què demanar excuses.
El llibre és un recorregut d’objectes que es poden fer o que ja s’han
realitzat, i s’explica com fer-les o com s’han fet.
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El que podríem explicar d’aquest artista és sobre una xarxa per jugar
a Bàdminton. Semblava que d’ella només havien quedat els dibuixos
del seu llibre d’artista i les fotografies de la maqueta que li va fer un
amic seu. Però no, la xarxa de bàdminton es va construir i no va ser
destruïda posteriorment, com es donava per fet. Va ser l’estiu de 2007
a Viladrau, on l’artista ja hi havia relativitzat això de l’art, i el que el
preocupaven eren les coses quotidianes i trobar contrincant per
jugar a bàdminton en el jardí de la seva casa de vacances. És l’única
referència de l’artista, la xarxa de la casa del senyor Quijano llogada
a Viladrau al Montseny, malgrat que han estat molts amics que han
buscat silenciosos la seva petjada.
Un dels primers amics va ser Rafael G. “La primera vegada que vaig
anar a Viladrau, l’artista em va dir que tenia un problema amb el
sistema de reg del jardí. Es queixava que el programador no funcionava
correctament i que feia el que li donava la gana i no veia com arreglarho”, va explicar fa temps a Barcelona. “Va estar treballant en aquest
problema durant molt temps, i va fer un arreglo. Va trobar a la cuina un
filferro que va fondre amb plom i va solucionar el tema. Mostrava més
interès pel sistema de reg que per l’obra d’art que estava fent llavors”.
Josep Mora que també va acabar instal·lant-se llargues temporades
a Viladrau, va ser qui va donar la clau per trobar el que podria ser
l’obra de l’artista. “Sabíem de la xarxa de bàdminton per referències,
però pensàvem que havia desaparegut. Conec molt bé el propietari
actual de la casa i sempre em deia que allí no hi havia cap xarxa de
bàdminton”, explica Josep. “Quan li vaig comentar a en Rafael, em
va explicar que la xarxa de bàdminton no s’havia construït de manera
permanent sinó que segurament estava guardada en la caseta d’eines”.
Efectivament, l’artista va deixar guardada la xarxa a la caseta. “Amb
els anys van deixar el lloguer de la propietat i la casa va passar per
diferent gent durant el llarg del temps. I ves per on, vaig trobar la xarxa

de bàdminton a la caseta”. L’actual propietari no s’ho acabava de
creure. “Vam fer fora els llogaters de mala manera, i al principi quan
em van explicar la història, m’ho vaig prendre a conya. La història, per
descomptat, és molt rara. Però començo a creure-la”.
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Tot passa a una casa llogada a Viladrau. Amb dues cadires
de plàstic, dos llistons de fusta, llenya i cinta adhesiva es va construir l’estructura necessària. Una xarxa que va permetre tenir una tarda
d’esbarjo, un partit de Bàdminton.
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Agafar una de les cadires de plàstic i fer-hi encaixar el llistó de fusta,
fitxat amb cinta adhesiva. Fer el mateix a l’altra cadira però en el cantó
oposat de la primera. (Figura 1)
Un cop tenim els pals verticals ben fitxats, agafar troncs per la llar de
foc i col·locar-los sobre les cadires per fer de contrapès. (Figura 2)
Col·loquem la xarxa a un dels pals verticals i col·loquem l’altra cadira
a la distància adequada perquè doni la llargada necessària per tenir la
xarxa ben tensa. (Figura 3)
Fitxar la xarxa al segon pal. L’alçada més alta de la xarxa ha de ser de
155 cm d’altura,
Un cop muntada la xarxa ja es pot començar a jugar. En aquest cas
no fa falta marcar les línies de terra, el joc és per passar l’estona i no
pretén ser una competició. (Figura 4)
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El partit
En cada un dels sets, els jugadors puntuen sempre que guanyin el punt (ral·li) que estaven disputant (això difereix de l’antic sistema,
en el qual només es puntuava en el marcador en aconseguir el punt
disputat amb el servei). El partit consta de 3 sets i de 21 punts, i se
l’adjudica el jugador que aconsegueixi vèncer en dos d’ells, sense necessitat de disputar-se el tercer si ja s’han aconseguit els dos primers.
Al principi de cada punt, el jugador que serveix i el que rep
han de situar-se en diagonals oposades de la zona de servei (vegeu
Dimensions de la pista). El servidor ha de colpejar el volant per sota de
la cintura perquè aquest aterri a la zona de servei del rival.
En cas d’empat a 20 punts, el set continua fins que s’aconsegueixen dos punts de diferència (per exemple 24-22), fins a un màxim
de 30 (30-29 és la puntuació màxima possible). El 6 de maig de 2006
la IBF va aprovar l’actual sistema de puntuació, després d’estar en proves des de principis d’any en les competicions internacionals. Totes les
modalitats es disputen a 3 sets de 21 punts cadascun.

A. La xarxa alçada entre 1,50 i 1,55 metres en els laterals i
1,524 metres al centre. Els pals que sostenen la xarxa se situen en la
línia de dobles encara que es jugui en individuals o també en dobles.
Aquesta xarxa no pot ser tocada pel volant.
B. La xarxa reglamentària mesura 76 cm d’ample i 6,20 m de
llarg. Es col·loca verticalment sobre la línia central del terreny de joc,
per a dividir-ho en dues meitats iguals. L’altura de la xarxa és d’1,524
metres al centre del terreny de joc, mesurat des del sòl a la vora superior de la cinta blanca de la xarxa. En la posició de la xarxa sobre els
pals, ha de mesurar des del sòl 1,55 metres.

El partit d’individuals
S’inicia amb el servei, que es realitza des de l’àrea de servei
del costat dret a l’àrea de servei diagonalment oposada.
Si comet falta el jugador que rep, continuarà traient el mateix,
però ara des de l’àrea de servei de l’esquerra.
Si comet falta qui serveix, perdrà el servei, el qual passarà a
l’adversari. Els serveis sempre es realitzen tenint en compte la puntuació pròpia. Amb puntuació parell, els jugadors serveixen del costat dret;
amb puntuació imparell, del costat esquerre.
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El partit de dobles
El servei es fa en diagonal començant des de l’àrea de servei
dret. En el partit de dobles, cada equip farà el servei (un per cada jugador), excepte al començament de joc. Així, si el jugador servidor comet
falta, el seu company haurà de servir.
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Anys més tard, quan l’artista treballava en la investigació sobre els mobles que va fer en Joaquim Anson durant els anys 60, va
sentir parlar d’una altra xarxa de bàdminton que havien fet a partir de
cadires dissenyades per aquest. La cadira dissenyada per la família
Castellví, familiars de l’arquitecte Narcís Majó.
Possiblement, Narcís Majó és el que es va plantejar el projecte de la
xarxa. Era un arquitecte conegut pel seu interès amb els petits detalls
a l’hora de construir i segurament va veure la possibilitat de modificar
aquestes cadires. A diferència de la primera xarxa, aquí hi ha un treball
de fusteria, la cadira original va ser modificada.
Eduard Huertos, propietari de mobles de l’Anson, ja ho deia quan parlava dels mobles. Definia els mobles com a funcionals, i que podies variar-los amb molta facilitat a partir de les teves necessitats. Ell mateix
va tallar una taula per col·locar-la a la seva nova cuina.
No s’han trobat ni dibuixos ni plànols, però diuen que van trobar dues
cadires amb un dels llistons del respatller més llarg del compte. Cadires guardades a l’últim pis, abandonades a un racó, acompanyades de
dues raquetes de tenis i una xarxa. No hi ha cap fotografia que documenti la xarxa, però un dels fills de la família parla d’una una tarda de
diumenge on el seu pare jugava a bàdminton al patí de la casa amb el
seu tiet, en Narcís Majó.
Sitxo Samper, un dels fusters que acostumava a fer els dissenys de
l’Anson, va reconèixer un dia que en Narcís Majó li va demanar que
allargués dos dels llistons del respatller de les cadires. Sense replicar,
ho va portar a terme pensant que devia ser una de les grans idees de
l’arquitecte. Samper li va fer a modificació i allà es va quedar tot. “Mai
havia pensat que allò serviria per fer una xarxa de bàdminton”, va comentar que al principi no es creia la història quan li van explicar: “m’ho
vaig prendre a conya. La història, per descomptat, és molt rara. Però
començo a creure-la”.
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Agafar dues cadires Castellví i canviar un dels llistons de suport amb un llistó de 200 cm de llarg. Primer a una cadira i després fer
el mateix a l’altra cadira però en el cantó oposat de la primera.
(Figura 1)
Les dues cadires amb els llistons de 200 cm col·locats.
(Figura 2)
Col·loquem la xarxa a un dels pals verticals i col·loquem l’altra cadira
a la distància adequada perquè doni la llargada necessària per tenir la
xarxa ben tensa. (Figura 3)
Fitxar la xarxa al segon pal. L’alçada més alta de la xarxa ha de ser de
155 cm d’altura.
Un cop muntada la xarxa ja es pot començar a jugar. En aquest cas no
fa falta marcar les línies de terra, ja que el joc és per passar l’estona i
no pretén ser una competició. (Figura 4)
Pot ser que l’estructura li falti pes per mantenir la xarxa tensa. Si és
el cas, dues persones haurien de seure a les dues cadires i així fer de
contrapès. També s’hi pot posar algun tipus de material pesat que
podem trobar. (Figura 5)
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A. La xarxa alçada entre 1,50 i 1,55 metres en els laterals i
1,524 metres al centre. Els pals que sostenen la xarxa se situen en la
línia de dobles encara que es jugui en individuals o també en dobles.
Aquesta xarxa no pot ser tocada pel volant.
B. La xarxa reglamentària mesura 76 cm d’ample i 6,20 m de
llarg. Es col·loca verticalment sobre la línia central del terreny de joc,
per a dividir-ho en dues meitats iguals. L’altura de la xarxa és d’1,524
metres al centre del terreny de joc, mesurat des del sòl a la vora superior de la cinta blanca de la xarxa. En la posició de la xarxa sobre els
pals, ha de mesurar des del sòl 1,55 metres.
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El partit
En cada un dels sets, els jugadors puntuen sempre que guanyin el punt (ral·li) que estaven disputant (això difereix de l’antic sistema,
en el qual només es puntuava en el marcador en aconseguir el punt
disputat amb el servei). El partit consta de 3 sets i de 21 punts, i se
l’adjudica el jugador que aconsegueixi vèncer en dos d’ells, sense necessitat de disputar-se el tercer si ja s’han aconseguit els dos primers.
Al principi de cada punt, el jugador que serveix i el que rep han de
situar-se en diagonals oposades de la zona de servei (vegeu Dimensions de la pista). El servidor ha de colpejar el volant per sota de la
cintura perquè aquest aterri a la zona de servei del rival.
En cas d’empat a 20 punts, el set continua fins que s’aconsegueixen
dos punts de diferència (per exemple 24-22), fins a un màxim de 30
(30-29 és la puntuació màxima possible). El 6 de maig de 2006 la IBF
va aprovar l’actual sistema de puntuació, després d’estar en proves
des de principis d’any en les competicions internacionals. Totes les modalitats es disputen a 3 sets de 21 punts cadascun.

El partit d’individuals
S’inicia amb el servei, que es realitza des de l’àrea de servei
del costat dret a l’àrea de servei diagonalment oposada.
Si comet falta el jugador que rep, continuarà traient el mateix, però ara
des de l’àrea de servei de l’esquerra.
Si comet falta qui serveix, perdrà el servei, el qual passarà a l’adversari. Els serveis sempre es realitzen tenint en compte la puntuació pròpia.
Amb puntuació parell, els jugadors serveixen del costat dret; amb puntuació imparell, del costat esquerre.
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El partit de dobles
El servei es fa en diagonal començant des de l’àrea de servei
dret. En el partit de dobles, cada equip farà el servei (un per cada jugador), excepte al començament de joc. Així, si el jugador servidor comet
falta, el seu company haurà de servir.
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Els arquitectes d’aixopluc van trobar el rastre d’una altra xarxa
de bàdminton a la seva caseta de Porrera. Pensen que va ser la idea
d’un artista que van convidar a passar uns dies a la caseta dins del seu
projecte The Camp Commons. Un cap de setmana de primavera del
2016, l’artista va anar-hi per gaudir-hi d’una bona estada. La caseta
sense electricitat ni aigua corrent amb infraestructura semblant a les
construccions dels escoltes, va ser el seu aixopluc, acompanyat pel
cant de les cigales. Una casa per dormir, aixoplugar-se de la pluja i
del fred, amb estructures al voltant que fan la funció de menjador i “cagadero”. Allà es devia plantejar la semblança del projecte The Camp
Commons amb les teories de llibre Mans hàbils de l’Albert Boekholf.
Arquitectura fes-ho tu mateix, integrant les construccions al paisatge
aprofitant el que hi ha al voltant. Una caseta per gaudir de l’aire lliure
que fa la funció de tenda de campanya. Una cabanya que es manté entre el tancament i l’obertura, no és ni una cosa ni l’altra, sinó un tercer
espai, una tercera zona, un espai tradicional on el nen aprèn a poc a
poc a separar-se de la seva mare. Llocs que mobilitzen les nocions de
joc, creativitat i cultura.
Comenten que potser un cop allà va trobar a faltar l’esbarjo. Per això es
devia plantejar construir una xarxa de bàdminton. Seguint les pautes
de les dues xarxes anteriors, va utilitzar els objectes que tenia més a
prop: les cadires dissenyades pels arquitectes, un tap de vi del priorat
i plomes de moixons per fer el volant de bàdminton. Només allargant
un dels llistons del respatller de la cadira aixoplucs_DIY_r-chair 1 aconseguia el mateix que en Narcís Majó. Amb dues cadires volia fer una
estructura prou estable per jugar a bàdminton.
S’ha de dir però, que el terreny no és el més adequat per aquesta
activitat, no hi ha zones planes i és difícil trobar un espai adequat per
col·locar-hi la xarxa, però devia pensar que no tenia cap mena d’importància.

Així que es va plantejar la possibilitat de fer aquesta xarxa de bàdminton per poder trobar un contrincant en un futur pròxim. Volia companyia
per passar una bona estona a Porrera. Passant el cap de setmana a
la caseta, pensen que es va plantejar que era una bona manera de
fer passar el temps, pensar el que podria fer. Assegut a la cadira aixoplucs_DIY_r-chair 1 plantejar un projecte.
Els arquitectes comenten que al principi no s’ho creien: “ens ho vam
prendre a conya. La història, per descomptat, és molt rara. Però comencem a creure-la”.
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A dins de la caseta de Camp Commons hi ha la cadira dissenyada pels mateixos arquitectes. Una versió de la cadira R-Chair 1.
Cadires dissenyades per fer-les tu mateix (Do it yourself). A partir d’uns
plànols i amb fustes de mida industrial, tu mateix la pots construir, potser homenatjant a Enzo Mari, vés a saber.
La cadira robusta i reforçada és la matriu per fer l’estructura per suportar la xarxa de bàdminton. A partir de les mides originals l’únic que es
fa és allargar un llistó de l’estructura perquè faci de suport. Només és
necessari dues cadires per tenir els dos extrems de la xarxa. La cadira
es munta amb llistó de 4 x 4 cm i de 2 x 4 cm i no necessita encaixos,
fent que sigui molt fàcil la seva construcció.
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Per fer el suport per la xarxa es pot utilitzar de matriu la versió
de la cadira R-Chair 1. Només allargant un dels llistons G i posar-lo a
la mateixa posició que l’original. Això permet a la cadira tenir l’alçada
suficient per poder fitxar-hi la xarxa.
El llistó G de la cadira original és de 70 cm, i només hem de col·locar un
llistó de 200 centímetres de llarga en la mateixa posició. A una cadira el
llistó G de la dreta i a l’altra el llistó G de l’esquerra.
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El partit
En cada un dels sets, els jugadors puntuen sempre que guanyin el punt (ral·li) que estaven disputant (això difereix de l’antic sistema,
en el qual només es puntuava en el marcador en aconseguir el punt
disputat amb el servei). El partit consta de 3 sets i de 21 punts, i se
l’adjudica el jugador que aconsegueixi vèncer en dos d’ells, sense necessitat de disputar-se el tercer si ja s’han aconseguit els dos primers.
Al principi de cada punt, el jugador que serveix i el que rep han de
situar-se en diagonals oposades de la zona de servei (vegeu Dimensions de la pista). El servidor ha de colpejar el volant per sota de la
cintura perquè aquest aterri a la zona de servei del rival.
En cas d’empat a 20 punts, el set continua fins que s’aconsegueixen
dos punts de diferència (per exemple 24-22), fins a un màxim de 30
(30-29 és la puntuació màxima possible). El 6 de maig de 2006 la IBF
va aprovar l’actual sistema de puntuació, després d’estar en proves
des de principis d’any en les competicions internacionals. Totes les modalitats es disputen a 3 sets de 21 punts cadascun.

A. La xarxa alçada entre 1,50 i 1,55 metres en els laterals i
1,524 metres al centre. Els pals que sostenen la xarxa se situen en la
línia de dobles encara que es jugui en individuals o també en dobles.
Aquesta xarxa no pot ser tocada pel volant.
B. La xarxa reglamentària mesura 76 cm d’ample i 6,20 m de
llarg. Es col·loca verticalment sobre la línia central del terreny de joc,
per a dividir-ho en dues meitats iguals. L’altura de la xarxa és d’1,524
metres al centre del terreny de joc, mesurat des del sòl a la vora superior de la cinta blanca de la xarxa. En la posició de la xarxa sobre els
pals, ha de mesurar des del sòl 1,55 metres.

El partit d’individuals
S’inicia amb el servei, que es realitza des de l’àrea de servei
del costat dret a l’àrea de servei diagonalment oposada.
Si comet falta el jugador que rep, continuarà traient el mateix, però ara
des de l’àrea de servei de l’esquerra.
Si comet falta qui serveix, perdrà el servei, el qual passarà a l’adversari. Els serveis sempre es realitzen tenint en compte la puntuació pròpia.
Amb puntuació parell, els jugadors serveixen del costat dret; amb puntuació imparell, del costat esquerre.
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El partit de dobles
El servei es fa en diagonal començant des de l’àrea de servei
dret. En el partit de dobles, cada equip farà el servei (un per cada jugador), excepte al començament de joc. Així, si el jugador servidor comet
falta, el seu company haurà de servir.
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Per no complicar-se la vida, la solució més fàcil és anar a una
gran superfície comercial i comprar una de les moltes xarxes de bàdminton, raquetes i volants que estan a la venda a un preu molt barat.
Per facilitar la feina totes les xarxes són desmuntables, ocupen molt
poc i un cop plegades permet guardar-les a qualsevol lloc. Només
s’han de seguir les instruccions per muntar-la i amb 5 minuts ja es pot
jugar on es vulgui. Ja ho menciona la publicitat: juga a tot arreu.
La feina només és trobar un bon contrincant per passar una bona estona d’esbarjo, jugar un partit de bàdminton.
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