
No parlaré d'arquitectura, 80_ Acqua alta al Bronx  
 
Al 1816 no hi va haver estiu. 1816 és l'any en que apareix 
el Romanticisme i, amb ell, la vida passa a tenir objectius 
i ideals i èpica. Qui ho escriurà és una jove de 19 anys, 
Mary Wollstonecraft, que quan la vida li comenci a passar 
factura passarà a anomenar-se Mary Shelley. El llibre: 
Frankenstein o el modern Prometeu, que des del mateix títol 
ensenyava que els ideals produeixen monstres. O pitjor: 
gent innocent a qui la societat acabarà corrompent fins que 
es converteixin en monstres.  
 
Cent dotze anys més tard Berthold Brecht, un ésser 
menyspreable amb talent per a la creació de personatges 
carismàtics i per a fer creure als altres que les 
ideologies li importaven aconseguirà, ajuntant talents amb 
el més interessant i humil Kurt Weill, dinamitar els 
fonaments del Romanticisme gràcies a Mackie Messer, el 
protagonista de Die dreigroschenoper (l'Òpera dels tres 
rals), algú que ha decidit començar a venjar-se de tot allò 
que l'envolta fins i tot abans de rebre la primera hòstia. 
L'ennobliment final del personatge no serà tant el triomf 
de la injustícia com la resposta a la fascinació que 
Mackie, la Criatura particular de Brecht, gratuïtament 
sàdica i cruel, ha provocat en l'autor.  
 
La llarga llista d'herois antoromàntics tindrà una de les 
seves culminacions en Travis Bickle (Robert de Niro), el 
protagonista de Taxi Driver (1976), la primera pel·lícula 
de Martin Scorsese que pot ser qualificada com a obra 
genial. Travis Bickle, personatge d'una solitud 
desesperada, descarregarà tota la seva frustració en una 
onada de violència gratuïta que, d'una manera semblant a 
l'Òpera dels tres rals, acabarà ennoblint el personatge 
creant un debat encara no tancat sobre si aquesta obra 
denuncia la violència o l'ennobleix. La recent Joker 
(2019), dirigida per Todd Philips després de ser refusada 
pel mateix Scorsese, hereta univers i argument. Joker, 
però, va més enllà en aquest antiromanticisme al mostrar 
amb pèls i senyals com Arthur Fleck (Joaquín Phoenix), el 
protagonista, es trenca, es descomposa i s'ensorra en un 
infern tan profund que acabarà servint com a bateig de foc 
al convertir el personatge en el Joker, un monstre sense 
ideologia ni interessos materials ni cap altre objectiu que 
el de sembrar el caos i l'anarquia allà on passa.  
 
Taxi Driver, Joker i l'Òpera dels tres rals acaben de 
manera molt similar glorificant el creador del caos social. 
Però les dues primeres obres tenen una lectura addicional 
que és del que m'interessa parlar aquí: l'ús que fan de 
l'arquitectura, entesa en aquestes pel·lícules com un 



paisatge urbà que dialoga i es fon amb els personatges fins 
que pot identificar-se com un protagonista més de la 
pel·lícula, una arquitectura de contrallums i moltes ombres 
i brutícia i neons barats i coses que no funcionen, 
insegura, sòrdida, incòmoda... però absolutament fascinant. 
Les dues pel·lícules es roden a Nova York, la ciutat per 
excel·lència. Taxi Driver es centra en Manhattan, molt 
deprimida als setanta. Joker es trasllada al Bronx. A Taxi 
Driver Travis es mou per aquesta espècie de jungla 
fascinat, un voyeur separat del seu entorn pel parabrisa 
del taxi. A Joker Arthur està submergit en aquesta jungla, 
ocupant-ne el nivell més baix, podent ser usat a voluntat 
pels depredadors que campen per la ciutat. Les escales que 
connecten el desnivell de més de sis plantes entre les 
avingudes Shakespeare i Anderson actuen com l'element que 
representa la metamorfosi d'Arthur en el Joker. Arthur les 
trepa amb penes i treballs, medicat, derrotat físicament. 
Cada una de les seves enfilades sembla destinada a ser 
l'última. El Joker les baixa lleuger, extàtic, ballant el 
Rock n'roll part 2, una cançó que trenca la quarta paret si 
recordem que Gary Glitter, el seu compositor, està tancat 
en aquests moments en una presó condemnat per pederàstia. 
Glitter, un pederasta confés, rebrà molts diners en drets 
d'autor per aquest ball del Joker en un acte que té alguna 
cosa de la violència arbitrària que traspua la pel·lícula. 
El Joker balla per les escales sota la mirada dels policies 
que l'han de detenir perquè ja no té res a perdre, perquè 
ha perdut la por, perquè, fart de tot, afectat d'un 
trastorn mental sever, sense possibilitat d'accedir a la 
seva medicació, s'ha convertit en el depredador més 
perillós de tota la ciutat. Es un ball rabiós, sense 
prejudicis, irònic a l'imitar altres escenes d'altres 
pel·lícules més alegres en una imitació patètica i furiosa 
d'aquesta alegria que no ha sentit ni un minut en tota la 
seva vida.  
 
Després de l'estrena d'aquesta pel·lícula el Bronx, un 
barri encara insegur, un refugi no gentrificat de gent 
treballadora on la policia segueix tenint problemes per 
controlar el tràfic de drogues en poder de les bandes i les 
màfies, s'ha convertit en una destinació turística. Les 
escales entre Shakespeare i Anderson han registrat 
incidents, robatoris i pallisses dels turistes que acuden a 
instagramejar-les (el concepte va molt més enllà de la 
fotografia) totalment aliens a la realitat que els envolta. 
Per a molts espectadors la pel·lícula no és una història 
dura, sinó un recurs per a descobrir altres realitats que, 
per allunyades dels circuïts turístics, es perceben com 
veritables, particularment si les confrontem amb els 
centres urbans convertits en parcs temàtics. En aquest 
context els problemes, la sordidesa, la violència, no la 



filmada, sinó la real, es constitueix en una mena de garant 
de puresa, en una mena d'entrada a un espai incontaminat. 
La pel·lícula, doncs, descobreix un paisatge que molts 
consumidors (més que espectadors) tracten com si tingués 
alguna cosa de zoològic, de destinació exòtica. I és 
aquesta lectura, és aquesta capacitat de convertir 
qualsevol situació urbana, qualsevol denúncia, qualsevol 
visibilització d'un problema social, en bé de consum el que 
podria arribar a justificar més que cap altra cosa les 
actituds del Joker i de Travis al convertir la denúncia en 
espectacle i fer que aquest espectacle es mengi la 
denúncia, just com els turistes que, havent sortit de 
desdinerar-se a la boutique Gucci de la calle Larga de 
Venècia, converteixen l'Acqua alta que ha de matar la 
ciutat en la protagonista del selfie que es faran aliens a 
la desgràcia. Ara aquesta acqua alta ha arribat al Bronx 
després d'haver podrit una de les millors pel·lícules del 
que va de segle.  
 
 
 
 


