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La ciutat del present continu 

Sempre s’ha dit que la idea de canvi és una característica essencial de la ciutat. I és cert. De fet, 

és un factor que des de l’origen l’ha anat diferenciant de les primigènies ciutats orgàniques i de 

les rigideses dels universos comunitaristes. Però podríem dir que hi ha dos tipus de canvi: el 

que es desplega en la seqüència de present, passat i futur i el que té lloc en el que podríem 

anomenar el present continu. Amb el terme ciutat ocasional ens referim a aquesta mena de 

canvi, fruit de la complexitat creixent de les societats urbanes, que fa impossible contenir-les 

en un espai urbà determinat segons la lògica de l’estricta raonabilitat. Amb el nom de post-it 

identifiquem aquestes ruptures transitòries o actuacions temporals que posen en qüestió la 

distribució racional de funcions en l’espai urbà. I que, per tant, generen noves formes 

d’urbanisme i d’estètica urbana i provoquen noves problemàtiques a la ciutat. 

Post-it és, per tant, una recerca sobre noves formes de mutació a la ciutat. Si l’espai 

públic es determinat per formes immobles, amb vocació de rompre continuïtats de durada 

relativament llarga, el post-it posa l’accent en els elements mobles de la urbanitat 

contemporània. Ocupacions efímeres d’espais determinats, construcció d’objectes per conduir 

d’un lloc a l’altre, creació de microcomunitats que es desplacen en funció de les circumstàncies 

de ciutat en ciutat. Si l’espai públic tradicionalment ha estat pensat en la lògica del 

planejament i de l’estructura global –la forma arquitectònica de la ciutat, que és diferent del 

que Julien Gracq anomena la forma de la ciutat– com un gran contenidor de persones i 

ordenador de conflictes, el post-it introdueix aquells elements d’inconstància i d’inconsistència 

que la mateixa ciutat genera, unes vegades al marge de les lògiques clàssiques del poder i la 

producció, altres vegades sota els efectes de l’exclusió que aquests generen, i en alguns casos 

també en benefici de grups d’interès i de formes d’especulació. 

La recerca que ha donat lloc a aquesta exposició és àmplia i complexa. Àmplia perquè és 

un treball realitzat a diversos lloc del món, complexa perquè reflecteix dinàmiques i 

problemàtiques molt distintes. És un senyal indicatiu de possibles vies d’innovació i de canvi, 

però també l’expressió de noves formes de conflictivitat i resistència. Perquè cada episodi 

ocasional és fruit de situacions molt diferents, manifestació de necessitats, desigs i 

mecanismes d’exclusió. Perquè cada episodi ocasional genera problemàtiques noves i sovint 

col·lisions entre drets i expectatives. Perquè els fenòmens post-it, en el fons, no són res més 

que l’expressió de la vivacitat d’una ciutat. 

Materials per pensar una ciutat més viva, menys temorenca, més rebel, podria ser un 

subtítol d’aquesta exposició. Una advertència per a ciutats com Barcelona que, els últims anys, 

han viscut un desfici ordenancista més propi d’una ciutat calvinista de l’Europa freda que d’una 

ciutat amb cops de rauxa de l’Europa calenta. Ben mirat, la ciutat ocasional té alguna cosa de 

protesta permanent contra els estralls del sentit comú. I sobretot ens permet renovar un 

principi: la ciutat no es pot construir mai contra els marges. Una ciutat que genera marginació 

permanent és una ciutat fracassada. 


