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Continent i contingut  

Les pedres les posen els homes, però la manera com queden posades és determinant 

de moltes coses: conductes, relacions socials, imaginaris col·lectius i individuals, 

maneres d’anar i venir, de fer, de treballar, fins i tot de pensar. Per això el continent 

(l’ocupació física de l’espai) de la ciutat és fonamental per conèixer-ne el contingut (la 

ciutadania i les seves desventures). Les places, els carrers, els gratacels, les cases, la 

propietat horitzontal, els passatges, els jardins, tot això està fet pels homes i respon a 

les seves relacions de poder, als seus conflictes econòmics, als mecanismes de 

reproducció social, a la tradició, als costums, i a tants d’altres factors que componen 

això que anomenem «cultura» per distingir-ho de l’àmbit de la necessitat anomenat 

«natura». Però un cop posades totes aquestes coses, un cop cada matí el ciutadà, en 

llevar-se, troba aquells carrers, aquells camins, aquell paisatge, aquests exerceixen una 

innegable sobredeterminació que marca la seva existència. I si la ciutat es distingeix 

d’altres expressions d’habitació col·lectiva és perquè canvia en la seva pròpia pell. Un 

canvi que els seus ciutadans senten a diferència dels habitants d’arcàdies naturals, en 

què tot és repetició. És en aquesta diferència que la ciutat troba els seus atributs: la 

diversitat, la pluralitat, un cert neguit, i molta informació. Sobre aquesta trama 

complexa transcorre la història de les ciutats modernes. I, a les que perden el ritme 

canviant, només els queda el recurs de la nostàlgia, l’estètica de la decadència. 

«Barcelona contemporània» tracta de les mutacions físiques (i dels seus referents 

mentals) de la Barcelona dels dos últims segles, la que va deixar les seves faisons 

medievals per anar-se convertint en una metròpoli moderna. El que es presenta és una 

interpretació, una lectura, d’aquest procés. Una lectura que té un autor: Josep Lluís 

Mateo, a qui el CCCB va demanar i confiar una visió personal d’aquestes metamorfosis. 

Les ciutats acostumen a anar teixint, entre allò escrit i allò dit, una visió més o menys 

acceptada del seu propi fer i desfer. Crec que és bo que es vagin introduint noves 

lectures, que anem variant les perspectives, aportant matisos i assenyalant 

dimensions, conscientment o inconscientment deixades de banda, perquè les coses no 

sempre coincideixen amb el que s’ha convingut que calia dir o pensar. Amb l’exposició 

«Barcelona contemporània» obrim la porta a l’ampliació de les interpretacions 

d’aquest període de la ciutat. És un primer exercici, que la solvència del seu autor 

avala. Seguirem per aquesta via encetada. Hi seguirem durant l’exposició amb 

col·loquis i activitats diverses i oferint als visitants lectures que emfasitzin aspectes i 

moments diferents. I hi seguirem en el futur, fent de la recerca i el debat sobre la 

Barcelona contemporània un dels eixos de treball del CCCB. La relació, complexa, entre 

continent i contingut a la ciutat (que em sembla que és la perspectiva més fèrtil des de 

la qual afrontar la problemàtica urbanística) és, de fet, una de les qüestions centrals de 

la tasca del CCCB. I tenim, a la mateixa Barcelona, un bon camp d’experiències per fer-

hi voltes. 


