“Arianna è il volto dell’enigma”
Viola Mangusta i/o Jole de Sanna

arribar a un altre lloc1 que no és: un és: cada pedra d’un pedregar és: evocar
una paret i/o abocar una paret és: un record com un contrari d’un record no
és: d’una tarda d’una tardor que quan és: ja era: mai no serà: és: impossible
determinar quants records d’un futur hi ha en un pedregar quan és: sempre
una tria caduca entre derruir i/o reproduir i/o rescindir i/o restituir i/o
resistir i/o reduir una possibilitat d’un pedregar de ser: un estat impossible
d’un i/o que no és: només una cosa no és:
Primer pas per construir una ciutat: escollir un lloc
“La majoria d’aquest tipus d’edificacions se situen a l’extraradi de les grans ciutats
i tenen un aspecte clònic i descuidat. La singularitat d’aquest edifici rau en la seva
condició urbana, en el fet d’implantar-se en plena ciutat. S’ha buscat la integració
al barri com a peça de l’entramat circumdant, respectant-ne els condicionants i
procurant que sigui un element que ajudi a la seva configuració i dignificació.”
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exactament dues coses és: esgotador desolador una mica preciós com ho
és: la desídia de l’adolescent i l’entusiasme per mostrar-la una infertilitat d’un erm amb
una olivarda que hi creix no és: una planta que algú planta és: silvestre
resistent entre guix runes ciment que són: uns materials que materialitzen
una autopista i/o un polígon i/o un aparcament i/o un centre comercial
que no són: un pedregar que és: dignificat i/o integrat és: a dir lapidat quan
s’anomena una pedra determinant que era: l’Arc Catenari que una pedra
era: l’Andana que una pedra era: el Braç de la Divinitat Arcaica enunciant
que una pedra serà: la Paret Mestra que una pedra serà: la Plaça Central
que una pedra serà: l’Hotel Franquiciat amb unes vistes evocadores i/o
unes visions abocadores d’unes pedres que ara no són: cap d’unes coses
que diu que eren: que seran: un nom que demoleix una impossibilitat d’un
altre lloc i/o

el basteix de concreció que és: impròpia d’un altre lloc2 on unes coses són:
poc probables de ser: fàcilment anomenades com la Paret com el Cubell
per no ser: ni mica incertes en uns límits no són: gens inconcretes en
un ser: uns recipients d’un espai d’un líquid que són: uns elements gens
concrets desamics d’una funció d’un objecte concret amb un nom a un
món que no és: incontenir-ne la imprecisió per ser: un cossol i/o un consol
i/o un control d’un altre lloc que és: indeterminat com un espai ho és: un
líquid que són: tots dos com una paraula quan es parla i/o un lloc quan
es transita és: a dir vectors de direcció de velocitat de temporalitat lluny
de ser: un ara i/o aquí fàcil de collir era: serà: més fàcil escollir collar un
espai afermant que era: 350 m2 diàfans que serà: el Saló Recreatiu és: més
senzill optar per copsar un líquid apuntalant que era: 560 litres d’aigua
que serà: la Font Interactiva al Bell Mig de la Plaça Central que no és:
una plaça d’un altre lloc on res no passa i/o tot és: a punt de passar entre
una ombra d’una tarda d’una tardor que és: aclaridora d’una existència
d’un enigma d’una cosa a mig fer i/o a mig desfer un misteri d’una cosa
plena d’un aire i/o buida d’una aigua que és: un marge evident /entre/ una
verticalitat juxtaposada a una obertura és: exactament un i/o que no és:
exactament una intencionalitat ni precisament una capacitat d’una cosa
per ser: intencional alhora que capaç és: una intencionalitat incapaç és:
una capacitat inintencionada d’una cosa per no ser: la Paret per ser: una
antesala d’un nínxol i/o una porta d’entrada a una intempèrie per no ser:
l’adolescent i ser un abisme típic i/o un buit ordinari el Cubell per ser: un preludi d’una
urna i/o un accés a una trinxera que sense un i/o és: només l’Urna o és:
només el Nínxol és: tant és: quin és: un alto a una potencialitat d’una cosa
que és: enterrada i/o abandonada solament a la Trinxera o solament a la
Intempèrie que són: llocs que tant és: quin és: són: definitivament solitaris
que és: un contrari d’allò que un i/o és: indefinidament acompanyat d’una
multitud i/o

Segon pas per construir una ciutat: garantir l’aigua potable
“Al centre de la plaça hi ha una gran font transitable interactiva, els sortidors
canvien de color i forma a mercè del públic mitjançant uns pedals.”
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una gernació d’interpretacions d’un altre lloc3 que creixen enfiladisses
llenyoses com unes lianes d’una jungla que és: verge i/o impenetrable com ho
és: un i/o agrest salvatge bord poc fàcil d’abordar menys difícil d’avortar
és: a dir interrompre una naturalesa bastarda per malparir un jardí
encantadorament domesticat sense unes lianes amb unes clarianes que
deixen passar una llum que brolla brilla brella quan diu que unes jardineres
són: únicament uns contenidors d’unes plantes quan són: sobretot una
frontera alineada a una trinxera adossada a un record d’una intempèrie
verda que no és: vera que ho era: abans de ser: vara que separa una tensió
/entre/ una realitat i/o una rèplica que és: replegada blindada en una
existència balmada embalsamada per uns geranis que estanquen un aire
d’una absència d’una nicotina que és: prohibida com és: consentida la
presència del Desassossec com és: prohibida l’absència de l’Amansiment
com és: consentida la presència de la Docilitat com és: prohibida l’absència
de l’Obediència com és: consentida la presència de la Submissió com és:
prohibida l’absència de la Dependència que no és: poc fàcil d’abordar és:
Tercer pas per construir una ciutat: assegurar l’espai verd
“El Jardí Encantat és un racó una mica apartat per a qui busca un lloc més recollit i
confortable.”
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menys difícil d’avortar és: a dir interrompre una supeditació és: deslliurar
un jardí d’un cordó umbilical i/o d’una manguera artificial per fer-lo perir
sota un ressol embromat d’una tarda d’una tardor que embrossa unes
ombres anguloses entre unes jardineres assolades que ja no són: isolades
en una funció de contenció ara una funció és: una defunció d’una idea
de sentimentalització d’una naturalesa que pot renéixer d’una jardinera
ermada que és: l’empara de l’adolescent per avorrir-se amb ganes i fumar lianes un bressol i/o
un taüt d’un lloc terminal i/o

germinal d’on neix una liana metàl·lica que pot ser: enfilada per ser:
una talaia des d’on observar un altre lloc4 que és: incapaç d’abolir una
Quart pas per construir una ciutat: pensar en l’oci i en la cultura
“Des del seu nucli central s’alça la Torre dels Somnis. Una estructura que neix del
centre de la terra, del fons del pàrquing, travessant el buit que serveix de gran hall
d’arribada, amb una cascada de verd travessada per les escales mecàniques. La torre
s’eleva sobre la plaça transportant els nostres somnis fins al cel amb un sofisticat joc
de llums i moarés. Just en aquest punt passa l’eclipsi, la juxtaposició del Sol i la Lluna,
la barreja màgica dels dos astres que ens dominen.”
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juxtaposició d’uns altres llocs que semblen ser: incompatibles sense ser: ho
una piscina en temporada baixa arrambada a un cementiri en temporada
alta són: forats que s’alternen en ser: vida i/o mort amb un i/o enmig és: un
altre lloc agònic afònic de recitar-se damunt d’una liana metàl·lica que
pot ser: envelada per ser: un escenari des d’on es reprodueix un altre lloc
que és: una il·lusió i/o una compensació és: a dir una còpia d’una realitat
il·lusòria recreada en un espai físic que és: arrelat alhora que suplantat
per ser: un espectacle de distracció i/o un acte de contestació instigat per
una conjunció que és: un contrari de musa és: l’adolescent que s’escup el cap amb
bafarades fumades una nosa que oculta i/o s’interposa entre una idea i una idea
d’una cosa és: un eclipsi riel·alluistiaót que passa durant una tarda d’una
tardor que és: autora i/o escenògrafa i/o protagonista i/o heptasíl·lab
i/o banda sonora i/o apuntadora reveladora d’una veritat que és: ella
mateixa no és: res per ella mateixa és: representativa d’una cosa que no
condueix a un sentit definitiu que és: un sentir de qualsevol temptativa
poètica de descriure una realitat de forma directa que és: descartada
per contenir una excessivitat i/o una complexitat d’una informació que
és: un patró d’una interferència que es forma quan se superposen unes
idees amb un aspecte ondulant i/o fluctuant que és: propi d’un altre lloc
que és: atravessat per unes hibridacions per unes transversalitats per
unes contaminacions no és: pur ni és: hiperdefinit ni és: perfecte que són:
conceptes extrems que per ser: ho van acarats a una contrarietat que és:
una vaguetat imprecisa d’una quimera improvitzada per una contradicció
que si és: contradita i/o no dita és: negada una possibilitat d’un error que
és: en altres paraules una manera d’evitar una intrusió d’un subjecte que
coneix per tant és: habitar el lloc definitiu com uns titelles i/o

l’eclipsi, la juxtaposició del Sol i Lluna, la barreja màgica dels dos astres que ens
dominen”.

uns ninots dins una màquina expenedora que no és: un emblema d’un altre
lloc5 que ho és: del lloc definitivament lliure perquè triar un ninot d’un
extrem dret és: un contrari d’una esclavitud d’un contrari d’un esclau que
pot triar triar que tria triar i/o tria trair qui atia a triar que una màquina
expenedora d’uns ninots és: una roda d’un engranatge totalitari d’una
obligació perpètua de triar que no permet una alternativa diferent de
triar d’una tria estipulada per una màquina expenedora d’uns ninots que
és: una excusa per evitar una solitud d’una intempèrie i/o d’una trinxera
adquirint una companyia d’un millor amic de peluix i/o d’una millor amiga
d’entrecuix que és: una vagina esclava que un contrari d’un esclau penetra
Cinquè pas per construir una ciutat: assegurar llocs de treball
“El Centre és una suma de multitud d’usos, amb un horari ampli, gairebé ininterromput, a restaurants, terrasses, bars, comerços, Gimnàs, Discoteca, Bitllera, Hotel de
154 habitacions, fins a arribar a noves propostes de realitat virtual o entreteniment
infantil.”
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amb una moneda que té una cara i/o una creu de ser: un input i/o un output
d’un esperma que engendra una màquina expenedora d’uns ninots que
és: un úter de lloguer i/o d’hipoteca que fabrica uns fills que recorden un
futur remot de quan unes fàbriques eren: plenes d’unes criatures que
unes fàbriques produiran per consumir fins que siguin: l’adolescent que quan
s’enyora sacseja i saqueja la màquina perquè vol uns titelles i/o uns ninots dins d’una
màquina expenedora que és: una domadora de treballadors que troben
en una producció controladament jeràrquica una ficció d’una dignitat és:
a dir un nom propi imprès en una targeta de crèdit que és: una propietat
d’un contrari d’un esclau d’on treu uns diners que no té per a una màquina
expendora d’uns ninots que no necessita és: un exercici virtuós d’un poder
que aconsegueix que uns propis productors es consumeixin i/o uns propis
consumidors es produeixin d’acord a uns usos requerits per un poder
que no és: a sobre és: a dins d’una màquina expenedora d’uns ninots que
és: un sentinella destinat a vigilar i/o estructurar i/o uniformar un temps
lliure d’un contrari d’un esclau que és: poc lliure de passar una tarda d’una
tardor avançada lluny d’un recer d’una escalfor que emana una màquina
expenedora d’uns ninots que no són: lliures de triar no ser: lliures de triar
que és: una cosa típica del lloc definitiu on una democràcia de vegades
menteix i/o un totalitarisme de vegades no enganya perquè no triar un i/o
és: triar un sistema que sistemitza que triar sigui: una llibertat particular
obligatòria de triar que no és: una decisió lliure i/o

gratuïta no és: costós triar dir que el lloc era: l’Àgora pletòrica no és: costós
triar dir que el lloc serà: la Plaça repleta és: més car triar dir que el lloc és: un
altre lloc6 perquè ningú mai no s’oposa a l’Àgora era: o a la Plaça serà: però
algú sempre s’oposa al lloc és: un altre lloc que no és: pletòric ni és: replet és:
un desert que és: vist com un desertar d’una plaça de ser: l’espai del Poder
Central per ser: un espai d’un poder perifèric que és: exempt de l’Autoritat
excessiu d’una resistència que és: evitada assegurant que una perifèria no
sigui: habitada per ningú que no hi sigui: de pas que és: una transició en un
moment on res pot ser: hi romanent és: un buit residual i/o una nova manera
d’experimentar un altre lloc a partir d’una incertesa que és: associada a una
manca d’una orientació i/o una falta d’una seguretat que determina una
actitud que és: transitar un altre lloc veloçment cap endavant que és: fàcil
6 Sisè pas per construir una ciutat: garantir l’espai públic
“L’accés al centre i el recorregut pels seus espais és de caràcter lliure i gratuït.
Al centre de l’espai, se situa una gran plaça, organitzant l’espai i suggerint els itineraris. És l’àgora, la zona de relació, d’intercanvi i comerç, però també de descans i de
representació social: la plaça major del poble del segle XXI”.

com és: fàcil recular que no és: difícil com desertar d’un anar endarrere i/o
endavant per quedar-se en un i/o que és:un altre lloc on algú és: l’adolescent
que té el tedi a tot el cos menys a la fúria entre les cuixes i/o s’està immòbil esperant una
manifestació d’un esdeveniment imprecís és: a dir una suspensió d’un temps
que no és: únicament una interrupció que no és: sols un ajornament és: una
despossessió d’una dimensió temporal en un moment que és: un temps que
s’encarrega d’enviar un espai endarrere o endavant cosa que no és: possible
sense una ruptura d’una cronologia habitual que deixa un espai suspès per
donar pas a una revelació inesperada que és: el ninot pot no avorrir ni recordar un
altre lloc no era: evocat ni serà: abocat perquè un altre lloc és: un present
resistent comandat per una tarda d’una tardor incapaç de ser: oposada sent:
ella mateixa una oposició i/o

un contrari que és: necessari en un altre lloc7 per provocar una fricció que és:
generadora d’uns cossos fregats en neixen cossos d’unes coses fregades en neixen unes
coses si no són: frenades per un aturador que és: un contrari d’un sol d’una
7 Setè pas per construir una ciutat: fer-la única
“L’esquema compositiu de la planta del projecte s’ha inspirat en conceptes
duals com ara dia/nit, tradició/modernitat, joventut/vellesa, sol/lluna, orgànic/
geomètric. A més, la torre de l’hotel, de 15 plantes, s’ha concebut com una fita
en alçada que serveix per identificar i assenyalar el complex. Serà vista per

tarda d’una tardor és: el Sol del Migdia d’Estiu que és: un franctirador vertical
que dispara amb un arma especial i/o espacial que és: la torre panòptica que
s’ofereix gentilment per atacar per tapar unes ombres que són: vistes com
incitadores d’un enigma que és: un contrari d’un paradigma del lloc definitiu
que té un sistema normatiu que anul·la tota cosa críptica i/o el·líptica que
és: típica d’un altre lloc que és: precisament un conjuntiu que diu que tota
evidència és: relativa a un relat predominant que sense relat no hi ha res
modelat tot és: improvisat sense un codi que acomodi una transmissió i/o
una interpretació d’un altre lloc que és: imprecisat en un territori dialèctic
de xerrameca constant entre uns discordants que són: Paret/Forat i/o Jardí/
Jungla i/o Bressol/Taüt i/o Ratllar/Subratllar Utopia/Distopia quin és el contrari de
l’adolescent? que són: garants d’una contrarietat que fa mutar mai matar un altre
lloc que no és: mort de disciplina és: mòlt d’adrenalina secretada i/o amagada
sota uns cops d’uns contraris que el deixen fet pols que és: un batec d’un
altre lloc per ser: fruit d’una agitació paretforatpafpretrat un altre lloc és: un
teatre perforat fruit d’una barreja jardijunglajarglajundi un altre lloc és: una
runa gandula fruit d’una promiscuïtat taütbressoltabresutsol un altre lloc
és: un retaule brutal fruit d’un amalgama ratllarsubratllarratsubllatarb un
altre lloc és: un ara tallat fruit d’una mescla utopiadistopiautdispia un altre
lloc és: una autòpsia d’una autopista que és: possiblement atropellada per
una estampida de possibilitats escapant d’una oposició binària és: a dir d’una
afirmació d’un concepte que implica una negació d’un altre com ara utòpic/
distòpic nena/dona que si no és: utòpic és: ha de ser: distòpic és: fals i/o perillós
aniquilar un i/o entre utòpic i/o distòpic que és: un tòpic que és: un lloc amè
i/o

moltes persones, del barri i d’altres zones de la ciutat, i ajudarà a identificar el
Centre i li conferirà el caràcter simbòlic que persegueix. Per això es corba i es
bomba subtilment per oferir-se gentilment al ciutadà. Damunt la coberta s’eleva
una torre metàl·lica bisellada a manera de pintallavis, una flama que es tinta a la nit
de neó vermell.”

un altre lloc8 idíl·lic erigit en un paisatge presumptiu i/o hipotètic que
neix en un límit d’una esquerda suggerent amb reticències a dir i/o a
ser: un fet omès fet palès per un camí que creix tort fort cap a un cim
extraordinàriament advers i/o divers que versa i/o vessa sobre una pressa
que no cessa de fer fressa d’uns noms i/o d’uns sons sota uns ponts que
creuen coses que no són: segures són: figures són: acumulacions i/o
sincretismes i/o saturacions i/o metàfores i/o epifanies i/o analogies
que són: passarel·les passablement possibles damunt d’un corrent gens
corrent que no s’estanca que avança cap a una dissolució i/o una dilució
d’una dilucidació que és: una dilaceració d’un fet fet fat és: una desil·lusió
que sense compensació desnivella un camí que no cal seguir cal segar per
calcigar una altra possibilitat per capgirar una altra passibilitat que faci
sentir i/o patir que és: parir i/o perir un era: i/o un serà: que no és: recursiu
no pot ser: recursiu no pot ser: recursiu no pot ser: recursiu no pot ser:
ho un nombre infinit de vegades que ja no es repetiran demà quan no hi
Vuitè pas per construir una ciutat: fer-la accessible
“Mitjançant ponts, escales, rampes i ascensors es pot recórrer tot el centre en un
circuit, sempre diferent, que s’expandeix en totes direccions i interconnecta tots
els nivells. Com passa en un viatge a la vida real, cada visitant és guiat per la seva
intuïció i els diversos suggeriments que li ofereix el paisatge, així, a través dels
diferents paratges anirà trobant una rica sèrie d’experiències per gaudir del lloc.”
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serà: això que era: ara és: un moment evasiu és: esquiu que per això és: viu
briu! escriu una història de memòria sobre una memòria que és aratòria
d’una oratòria dilatòria que serveix per no dir res ni redir res ni rendirse a adir-se a dir una única història que és: una falòria que hi ha una raó
més una idea més una predicció més a cada intersecció que no és: una és:
totes unes interseccions possibles creïbles i/o creables per transitar un
altre lloc que és: fàcil de recórrer sense ser: essencial un mapa que capa
una viabilitat de ser: l’adolescent extraviada per una deriva voluntària un viador errant
per uns vials per uns viaranys que són: estranys plens d’uns enganys
plens d’uns paranys per tant uns afanys per reorientar per rebuscar per
retrobar per ressorgir per retornar tard és: tard d’una tarda d’una tardor
quan un camí arriba a un final que fa tard a una història perquè una
història és: transitòria només serveix per seguir unes trajectòries i/o

localitzar orígens que són: un ésser: que és: ser: existir i/o tenir realitat i/o
tenir lloc i/o trobar-se en un lloc que és: un i/o és: un altre lloc9 on unes coses
existeixen alhora tenen realitat alhora tenen lloc alhora es troben en un
lloc que no pot ser: definitiu ni ser: concloent pot ser: potser provisional i/o
relatiu a una crisi on un ésser: és: en trànsit des d’una desviació d’un ésser:
que és: l’adolescent vell vil foll fosc fluix coix moix tosc curt mut ruc mort no
és: inclòs i/o reclòs en una il·lusió on un ésser: que és: bell bo sa clar ferm
dret gai net ric prest llest viu és: renderitzat i/o representat en un mural que
és: un objecte real relacionat amb un espai real que és: un mur alhora
que és: un objecte irreal representat per una imatge irreal que és: una
isotopia fabulosa narrada per l’Ordre Homogeni que no és: una i/otopia
espantosa fragmentada per una ambigüitat heterogènia que parla amb un
llenguatge que és: un contrari de faula és: un hi havia una vegada arruïnat
per una sintaxi minada i/o
Novè pas per construir una ciutat: omplir-la de ciutadans
“El centre està pensat per a tot tipus de públic, de diverses edats i diferent nivell
econòmic.”
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explotada per fer-ne un runar capaç de raonar i/o enraonar per fer emergir
d’unes pedres un secret que no revela res ho entela tot és: velat per una
insistència i/o existència d’una tarda d’una tardor que enterra un enigma
entre unes restes d’una esterilitat lírica que només té sentit ara i/o aquí que
és: un i/o un altre lloc que és: entre el lliure imaginari de la infantesa i la constreta realitat de
l’adultesa fora d’una normalitat institucionalitzada que diu que un lloc així no
és: acceptat per ser: dins d’una alternativa desgovernada que suposa una
inconveniència marginal i/o una convivència simultània d’una juxtaposició
de llocs que són: impossibles de fer un camí que vessa en una plaça deserta
on creix una talaia des d’on es veu un paisatge d’un futur que salta de cap a
una piscina negada d’unes corones d’unes flors escorregudes per on neda
un heptasíl·lab que escup uns trossos d’unes lianes entre uns versos molls
d’una saliva que s’eixuga sota una gespa avortada per un ermàs amb una
font que raja una ombra densa com un cartílag o com un asfalt que aclapara un pedregar que apedrega qui el vol plegar qui el vol fer ser: allò que no
era: i/o

i/o no serà10: Metropolis ni serà: Sforzinda ni serà: Nephelokokkygia ni serà:
Octagon City ni serà: Ville Radieuse ni serà: Garden City ni serà: Fordlandia
ni serà: Cloud Nine ni serà: Mildendo ni serà: Todger ni serà: Stahlstadt ni
serà: Seahaven ni serà: Pleasantville ni serà: Alphaville ni serà: Auroville ni
serà: Usonia ni serà: Royal Arc-et-Senans ni serà: Maharishi Vedic City ni
serà: Oceana ni serà: Icaria ni serà: Bakunin ni serà: New Harmony ni serà:
Penedo ni serà: Arcosanti ni serà: Palmanova ni serà: La Ciutat del Sol ni serà:
Nova Atlàntida ni serà: Egalia ni serà: Germania ni serà: Broadcare City ni
serà: Atomurbia ni serà: Seward’s Success ni serà: Songdo ni serà: Macondo
ni serà: Chandigarh ni serà: Masdar City ni serà: Sociópolis ni serà: Levittown
ni serà: Pyramiden ni serà: Harappan ni serà: Mizora ni serà: Oneida ni serà:
Equality Colony ni serà: Celebration City ni serà: Ariadna cap nom propi que és:
una definició d’un altre lloc que és: incapaç de ser: anomenat que al ser: ho
Desè pas per construir una ciutat: posar-li nom
“Heron City.”
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pren una forma d’un llenguatge que pren una forma d’una ment que és:
ambivalent d’uns pensaments i/o d’unes emocions sobre un lloc que es i/o
és: viu que si es diu deixa de ser: impossible marxar-ne i/o

