
DINS I FORA. LES METRÒPOLIS CONTEMPORÀNIES 
 
Imagina’t uns homes en un habitacle subterrani, com una caverna, on es trobessin 
lligats des de la infància. No haurien vist mai la llum del sol, que seria a l’exterior. La 
foscor i la llum. L’interior i l’exterior. El dins i el fora. Des de Plató fins a les 
mitologies bíbliques, la profunditat del subsòl i la lluminositat de la superfície han estat 
una imatge amb un gran potencial de significats. La ignorància i el coneixement, la 
barbàrie i la sensatesa, l’animalitat i la vida ordenada. Investigar, en el present, aquest 
mite dual d’arrel clàssica i fer-ho en un àmbit rigorosament actual, el de la metròpolis 
del segle XXI. 
 
     “Metro polis. Escenaris urbans” indaga en aquesta direcció. Es tracta d’una proposta 
fotogràfica per una dotzena de ciutats europees que manté aquesta doble estructura. I 
així, Berlín, Roma, Brussel·les, Marsella, París, Dublín, Lisboa... i Barcelona, se’ns 
mostren en la seva superfície, una pell d’avingudes i places, i també en el seu ventre 
mecànic, les andanes del metro. Els exteriors són en un blanc i negre impecable. La 
profunditat és en color. Una inversió cromàtica que suggereix alguna cosa sobre la 
ciutat contemporània, on (sembla indicar la proposta) l’exterior és quasi buit, amb grans 
espais que et tornen el soroll dels teus passos; i on la caverna, lluminosa, és allà on 
passa tot: el moviment, el color, el trànsit de persones, les identitats.  
 
     Fidel a una de les idees que apunta en el títol (la paraula grega metropolis), sembla 
que proposi un retorn a la idea originària de ciutat, aquella que l’entenia com una 
matèria mare generadora de vida. Quan els antics grecs salpaven d’un port per arribar, 
en un destí incert, a l’altre extrem del Mediterrani, les noves ciutats que hi fundaven es 
deien deutores de la ciutat originària. D’ella prenien els seus déus i les seves festes i 
costums. I és que, en la llengua i en la mentalitat gregues, la ciutat, més que un 
receptacle físic o un lloc d’habitatge, era també (i potser per això mateix) dispensadora 
d’humanitat. I qui diu humanitat, diu civilitat. Joan Villaplana Casaponsa, tercera 
generació en una saga de fotògrafs que va arribar a Manresa a principis de segle XX i 
que sempre ha estat capdavantera en les propostes creatives de la ciutat, inverteix 
provocadorament el mite platònic i incita a pensar sobre el paper de les metròpolis 
contemporànies.  
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Fins el 16 de setembre.  
Dilluns a divendres de 9 a 13 h. Divendres, dissabte i diumenge de 19 a 21 h. 
 


