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l·l
 
(Especulacions al voltant d’una l·l)
 
Podria ser la frontera al bell mig de la il·lusió. I al bell mig del bell mig hi podries ser tu. 
Volent passar, no podent passar. Les baranes, els murs: la renovació, la revitalització; les 
duanes, els controls: l’especulació, l’augment del lloguer. Per passar cap a una banda et 
caldria un passaport certificat pel poder adquisitiu; cap a l’altra, l’aranzel seria un cop d’ull a 
la pell i a la butxaca.
 
l·l
 
Podria ser un riu al bell mig de la pol·lució. Veuries el compàs de l’aigua arrossegar la ciutat 
perquè hi seria, encara, la ciutat, flanquejada per la boira tòxica. Però et dirien: paradís, i 
també: espai verd, i encara més: aire fresc. I t’hi voldries quedar, esclar, i et farien una illa al 
bell mig del riu que hi ha al bell mig de la pol·lució. Li dirien habitatge assequible. Li dirien 
oportunitat a barri sostenible. Li dirien oasi dins la ciutat. Li diries casa mentre per la finestra 
veuries el riu endur-se les deixalles cap al mar.
 
l·l
 
Podria ser una autopista al bell mig del col·lapse. Podries conduir-la sense saber d’on ve 
però tement on va a parar. No voldries parar. Faries voltes a la rotonda que hi ha al bell mig 
de l’autopista del bell mig del col·lapse, tota la incertesa concentrada en el gir, esperant que 
algú decidís per tu cap a on tirar, i no adreçaries el volant, invocaries la força centrífuga de 
tot allò que no pots controlar per acabar alçant el dit, assenyalant, acusant: la ciutat m’ha 
expulsat.
 
l·l
 
Podria ser una via al bell mig de la constel·lació. Una multitud d’estrelles fent espurnejar 
serrells de lluentons. Et descobririen un planeta al bell mig de la constel·lació. Seria una 
platea encarada a tots els escenaris. Les estrelles ballarien per tu, l’únic protagonista. Et 
dirien: això és com ser a Broadway, et dirien: o al West-End londinenc, et dirien: un barri 
vibrant d’art i tu t’ho creuries, negant el forat negre que s’ha obert darrere teu i que 
s’empassa tota la foscor, les pells i les vides, de qui embruta l’espectacle.
 
l·l
 
Podria ser una trinxera al bell mig de la bel·ligerància. T’hi hauries ensotat per protegir-te 
però només guanya qui s’exposa. No t’exposaries i et trobarien: un cadàver al bell mig del 
forat. Ningú diria desclassament, ningú diria desnonament, ningú diria marxa forçosa i 
imposada. La trinxera quedaria buida, desocupada, fins que un voltor es mengés la 
carnassa.



l·l

Diguem, en canvi, que és un marge al bell mig de l’el·lipse. Les corbes no són paral·leles. 
Neixen, creixen, decreixen, moren per tornar a néixer. Et dic: plantem una llavor, un maó!, al 
bell mig del marge que hi ha al bell mig de l’el·lipse. Fem-la, fem-lo, créixer per tota la vora, 
que s’escampi fins al cor. No dic: segregació, no dic: marginalitat. Dic: en oposició al conjunt 
homogeni. Dic: al costat de la comunitat que habita els marges en majoria. Acabo: per a la 
col·lectivitat, perquè aquesta l·l podria ser dues o tantes persones caminant de la mà.
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