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UNA NOVA PESTA URBANA 
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Els ratolins foren durant segles la pesta més 
característica de les ciutats creant greus problemes, 
als que s’aplicaren grans solucions i fins i tot 
llegendes com la del Flautista d’Hamelin. 
En el segle XXI, rates, paneroles, papellones 
(ratolins alats segons Fernando Sancho) i altres 
elements més petits però perillosos han estat més o 
menys controlats i es mantenen a ratlla, pero han 
nascut noves pestes. 
 
Una família pestífera important és la que afecta a lo 
visual: cartells lluminosos de totes classes i 
tamanys, anuncis desproporcionats i cridaners, 
anuncis comercials que oculten i destrossen 
façanes, escaparats pintats de colors fosforescents, 
banderoles sobre els carrers que destrueixen el seu 
paissatge, oxidats boscos d’antenes de TV, etc... . 
Són elements perturbadors que molesten a la vista, 
fereixen la sensibilitat i converteixen la ciutat en una 
bambalina caòtica.  
 
Dins d’aquesta família de pestes visuals apareixen 
fa temps, amb una lleugera timidesa però molt 
senyaladament, els anomenats "acondicionadors de 
finestra" que travessen finestres o murs o recolzats 
en baranes de terrassa mostraba el seu  “darrera” 
descaradament a l’exterior. 
 
Però el que resulta gravíssim i amenaça amb 
canviar essencialment la fisonomia de la ciutat, 
inclús d’esglèsies i monuments artístics, és la 
proliferació (es reprodueixen tan ràpidament com 
ho feien els ratolins) de condensadors - compresors 
dels sistemes "split" dels nous aparells d’aire 
acondicionat. Com només necessiten conectar-se 
amb un cable i un tub, es situen en qualsevol lloc 
de la façana i de qualsevol manera com a ningú 
sembla importar-li, es col.loquen sense protecció ni 
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criteri, resultant encara més cridaners i danyins que 
els antics acondicionadors. 
 
Resulta contradictori perque precisament, per la 
facilitat de conectar-se amb les consoles a través 
del cable i el tub, podria fer-se desaparèixer de la 
vista, en patis interiors, terrasses, terrats, galeries o 
balcons profunds, amb més  facilitat. 
 
Només caldria que aquell que té autoritat per a 
exigir-ho tingui una mica més de compte. 
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