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Us descric l’escenari: una ciutat de mida mitjana –considerant les mides actuals de ciutat: un
promig entre la més gran i la més petita-. Estem en allò que es diu –sobretot en mallorquí- l’hora
baixa. Les diverses fonts lumíniques de la ciutat comencen a activar-se. Som a l’estona de trànsit
entre el capvespre i la nit: moment en què no s’acaba de percebre prou bé encara d’on es ve
perquè no hi ha perspectiva, i en què tampoc se sap ben bé què passarà després. Són moments de
transició: tot tracta de recompondre’s (a vegades per una situació que es veu venir i que no acaba
de ser encara; o també perquè hi ha ganes de canviar i encara no se sap ben bé cap a on). Tothom
busca el seu lloc i la seva adaptació natural a la nova situació: emergeixen coses, bullen idees i
propostes, debats, discussions (com en un puzzle: la gràcia consisteix en anar posant cada peça al
seu lloc; el joc és saber trobar el lloc adequat per a cada una). Però torno a la ciutat: cada cop és
més nit. Els cotxes començen a dirigir-se a punts ben definits. El ritme creix. Tot es va tornant,
mica en mica, més frenètic.

Definitivament, la nit s’apodera de la ciutat engolint l’hora baixa. Embadalit observo la inmensa urbs
que mica en mica –en paral.lel a l’avanç implacable de l’agulla horària- ha trobat la identitat deixant
enrera aquesta estona de transició en què semblava tan indecisa. Efectivament, la peça ha trobat el
lloc però s’ha perdut aquella incertesa creativa de les transicions (hi pot haver una perpètua etapa de
transició? o inevitablement per fer transicions cal començar i acabar puzzles?). La ciutat va esdevenint
–inevitablement, sense que res s’hi pugui fer- cada cop més idèntica a totes les ciutats del món (1, 2,
3,…., n) de les mateixes dimensions en aquesta mateixa hora. Com en un quadro del Warhol (el de
les Marylin Monroe per exemple: Twenty –Five Colored Marilyns, 1962, 209x170cm) només
imperceptibles diferències distingiran una repetició de l’altra. No resulta gens fàcil trobar una via
pròpia entre les intersticis de tanta iteració.


