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Exposició «La ciutat que mai no existí. 
Arquitectures fantàstiques en l'art occidental» 

23/10/2003 - 01/02/2004 
 

La ciutat sense bullit 

«La ciutat que mai no existí», coproduïda amb el Museo de Bellas Artes de Bilbao, és la tercera 

d’una sèrie d’exposicions pensades per Pedro Azara per al CCCB. La van precedir «Les cases de 

l’ànima» i «La fundació de la ciutat». Un tema recurrent en totes elles és el caràcter real o 

imaginari d’unes representacions determinades. A «Les cases de l’ànima», les maquetes –fetes 

generalment amb finalitats funeràries– donaven fe d’unes construccions –sovint l’habitatge 

del difunt– sobre la realitat de les quals es podia bastir una àmplia gamma de fantasies. 

Pertocava al visitant aportar-les-hi, més enllà de la «veritat» dels arqueòlegs, perquè aquest és 

també el joc i el sentit d’una exposició. En els mites de fundació, les ciutats es perden –en els 

seus orígens– en la foscor de les seves arrels naturals. Homes, bèsties, aigua, la lluita per 

fundar manté les primeres idees de ciutat en aquest territori nebulós en què les lleis 

dissociatives del logos encara no han esquinçat del tot el vel del mite. 

A «La ciutat que mai no existí», el joc és una mica diferent. L’artista crea –la majoria de 

les vegades voluntàriament– una imatge de la ciutat que ens resulta a primera vista sospitosa, 

capriciosa. Des de pintures pompeianes fins a instal·lacions contemporànies, l’exposició recull 

una selecció d’exemples en què la representació de la ciutat no és creïble. I, sovint, la primera 

causa d’aquesta sensació d’irrealitat és l’absència de persones o la seva posició més decorativa 

que no pas vital. I la ciutat és, com és sabut, pluralitat i conflicte: bullit. No es tracta d’utopies, 

encara que en alguns casos ho poden semblar. De lloc, en podrien tenir; el que passa és que 

els homes no sabrien ben bé com posar-s’hi. I, sense els homes, la ciutat esdevé irreal, 

impossible d’existir. El malestar de l’home a la ciutat és, innegablement, un tema 

contemporani.  

Resulta curiosa la recurrència entre els creadors de la idea de negar una ànima a la 

ciutat. De tractar de construir-la més enllà de la realitat de la vida. L’art ha estat durant molt 

de temps perseguit per l’obsessió de l’harmonia i, quan semblava que aquesta idea perdia 

força, va aparèixer l’obsessió de l’ordre. I, fet i fet, la ciutat és molt pròxima al desordre. A 

vegades, l’artista –com Déu– no ho suporta i la crema: la converteix en ciutat impossible. 

L’esborra del mapa com si mai no hagués existit. També aquestes ciutats tenen un lloc en la 

nostra exposició. 

En l’actual procés d’urbanització del món, en què no sempre urbs i civitas s’acoblen 

fèrtilment per fer ciutat, el caprici pot sonar a malenconia per arcàdies perdudes. Mai no van 

existir. Algunes les podeu veure aquí com el que són: fruit de la voluntat de l’artista d’imaginar 

mons diferents.  

Per això, aquesta exposició és de fet una reflexió sobre els límits de la ciutat. Allà on la 

ciutat deixar de ser-ho, perquè és simple eco d’un mite arcaic, perquè la ciutat no es només 

arquitectura i monumentalitat, perquè la ciutat desafia l’ordre –i és cremada–, perquè es 

queda sense homes. I totes aquestes coses, que pot semblar que només tinguin lloc en 

l’imaginari dels artistes o en els furors dels déus, són realitat a la ciutat contemporània. Ciutats 
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arcaiques que –buides de gent i conservades com a patrimoni–només són ciutats mítiques, 

ciutats atrapades per una abusiva mediatització divina –com Jerusalem–, ciutats inventades en 

un plànol i que no aconsegueixen vida –des de les ciutats de les ciències soviètiques fins als 

establiments jueus a Palestina–, ciutats destruïdes –de Grozny a Sarajevo–. Per què els déus i 

els poderosos (i els artistes en les seves fantasies) arrasen les ciutats de tant en tant? Perquè la 

ciutat és pluralisme i complexitat i el poder absolut només vol ordre i simplicitat. Però, atenció, 

la modernitat recupera una antiga forma d’agressió contra la cultura urbana: l’extermini dels 

homes sense destruir les cases (a Rwanda, per exemple) o la destrucció selectiva d’un edifici o 

una casa que fa un forat i deixa la resta de la ciutat intacta (com a Nova York o a Ramallah). 

 


