
No parlaré d’arquitectura, 83_ Michael Bay, fotògraf 
d’arquitectura.  
 
Lawrence d’Aràbia és el somni de Wagner. Lawrence d’Aràbia 
és un dels espectacles més complerts de tota la història de 
l’art: prop de quatre hores d’interpretació, paisatgisme, 
fotografia, música, arquitectura, literatura i poesia que 
constitueix un exemple perfecte d’aquella gesamtkunstwerk 
(és a dir, obra d’art total) que Wagner havia somniat tota 
la seva vida. Ultraresum injust de la història del cinema: 
a 1895 els germans Lumière exhibeixen els deu primers 
curtmetratges de la història. Ells s’inventen el mitjà. 
Géorges Méliès li posa la màgia. D.W. Griffith fixa el 
format i Hollywood el converteix en indústria. Res de nou: 
fins aquell moment totes les manifestacions artístiques 
populars havien barrejat arts: teatre, música, pintura, 
etcètera. Hollywood aporta dues novetats a l’art popular: 
la transportabilitat, és a dir, l’absència d’un original a 
favor d’una còpia que pot reproduir-se indefinidament sense 
que perdi qualitat. A partir d’aquell moment no s’ha de 
viatjar a la capital per a veure una obra original dirigida 
i interpretada pels millors: la mateixa còpia arriba al 
cinema del teu poble. La segona novetat, tant més important 
que la primera, és la pèrdua de la interacció. Hollywood és 
la visió immutable i definitiva d’un director-productor-
equip. El que, de fet, ja havia estat el somni de Wagner, 
per a qui el públic no podia fer altra cosa que seure i 
contemplar la seva obra. A partir d’aquell moment les 
interaccions només podran venir a posteriori com a 
crítiques que eventualment quedaran reflectides en noves 
pel·lícules. I és que molt ràpidament el cinema quedarà 
convertit en metacinema, és a dir, cinema que parla d’ell 
mateix referit a ell mateix.  
 
Aquest seu i deixa que t’expliquem alguna cosa tindrà 
conseqüències. La primera d’elles és la identificació del 
cinema amb la literatura. El cinema existeix perquè explica 
històries. La segona és que es prefigura que si expliques 
una història és perquè tens alguna cosa a dir. El que ha 
portat bona part de la crítica popular del cinema a fixar-
se no tant la pel·lícula com en la història que explica. I 
com que les pel·lícules solen pillar el públic amb la 
guàrdia baixa són un vehicle excel·lent per als missatges 
polítics. Pel que sí: tot el cinema és polític, des de les 
macho movies dels 80 fins a les pelis de denúncia d’Alan J. 
Pakula dels 70 passant pel Setè segell d’Ingmar Bergman, El 
ángel exterminador de Buñuel o el cine quinqui de José 
Antonio de la Loma. O, posem, Zoolander. I tot gràcies a 
aquesta capacitat de bona part del cinema de mantenir viu 
l’esperit màgic que Méliès li va inculcar.  
 



Un dels directors que té molt clar què és el cinema és 
Michael Bay. Provinent del món del videoclip, Bay rodarà 
Bad boys, la seva opera prima, amb trenta anys. Èxit 
instantani. A partir d’aquell moment es farà famós pel seu 
perfeccionisme visual obsessiu, per la seva audàcia 
manejant la càmera i muntant i per una solvència que el 
portarà molt ràpidament a poder-se fer càrrec de 
pel·lícules de gran pressupost com The Rock, el colofó 
encobert de la saga Bond i una de les millors pel·lícules 
d’acció dels darrers trenta anys, Pearl Harbour o, més 
tard, la saga Transformers. Bay té fins i tot la seva 
pel·lícula seriosa (tot i ser una comèdia negra): Pain & 
gain, una infravaloradíssima sàtira cruel del diner fàcil 
amb unes dosis de sarcasme i mala llet comparables a les de 
companys seus més prestigiats com Ridley Scott, Martin 
Scorsese o Quentin Tarantino als qui, ni que sigui en 
aquesta pel·lícula, s’equipara sense complexos.  
 
Michael Bay acaba d’estrenar 6 undergroud, la seva primera 
col·laboració amb Netflix en forma de la segona pel·lícula 
més cara de la història de la plataforma després de The 
Irishman amb un pressupost estimat de cent cinquanta 
milions de dòlars. La pel·lícula és molt interessant. El 
guió és una història fluixa, superficial i inconsistent que 
tan sols és una excusa per a la verborrea de Ryan Deadpool 
Reynolds, el seu protagonista absolut, embarcat amb els 
seus cinc companys en un continu d’escenes d’acció a quina 
més espectacular, divertida i violenta. Sí: es pot fer 
cinema només pel gust de fer cinema.  
 
I és en aquest punt on trauré el tret més interessant de 
Michael Bay com a cineasta: la seva percepció espacial. 
Michael Bay sembla rodar sempre en veritable magnitud, 
presentant primer l’escenari i fent que els actors s’hi 
moguin en una situació de lloc molt còmoda per a 
l’espectador malgrat es faci tot sovint a costa d’acomodar 
els llocs fins a fer-los perdre el contacte amb la realitat 
de fora de la càmera. Així, 6 underground s’inicia amb una 
espectacular persecució de cotxes per una Florència que 
inclou la Piazza del Campo de Siena i una obra de Calatrava 
abandonada (el que la fa bastant més interessant que de 
costum, per cert) a Roma. La pel·lícula també inclou una 
ciutat de Las Vegas recreada a Abu Dhabi i la seu del 
Louvre d’aquesta ciutat presa com a el Louvre central. 
Sense aprofundir en aquest ús de les localitzacions collage 
m’agradaria incidir en l’enorme talent de Michael Bay 
retratant arquitectura, un talent que inclou la seva tria, 
una tria intencionada que no sempre inclou peces 
d’arquitectura famoses, sinó també edificis més de segona 
que el cineasta manipularà a plaer per tal de fer-los 
enganxar i desenganxar a plaer del fons de l’escena 



convertint una torre genèrica en un edifici carismàtic o 
una fita urbana en teló de fons amb una habilitat que seria 
l’enveja de qualsevol creador de continguts o influencer de 
la xarxa que tingui l’encàrrec de promocionar un edifici 
que, pobret, no crida suficientment l’atenció per sí sol. 
És a dir, Michael Bay significa i resignifica emportant-se 
pel davant les tesis de Robert Venturi al convertir-se ell 
mateix en l’autor d’aquesta significació per sobre del que 
pugui pensar, fer o dir l’arquitecte que ha projectat 
l’edifici.  
 
Michael Bay fa amb les arquitectures el mateix que amb 
qualsevol localització més neutra, si és que aquest 
concepte té sentit en un geòmetra capaç de filmar amb la 
precisió amb la que filma: presentar-les primer per a que 
l’acció s’hi desenvolupi més tard. És en aquests breus 
segons de presentació quan s’hi val tot: contrapicats 
espectaculars, muntatges fragmentaris que juguen amb 
imatges al límit de la fotografia fixa, llums i contrallums 
que deixen el sol exactament on ha d’estar, textures, 
volums, colors o tot alhora ressaltats i (més d’hora que 
tard, perquè els segons de filmació són preciosos) 
contrasta l’edifici amb l’escala humana. Michael Bay és un 
fotògraf d’arquitectura que, lliure de les convencions de 
les publicacions, pot ser més agosarat que ells, presentant 
arquitectures vives, vibrants, tenses. No he vist millor 
publicació de l’Estadi Olímpic de Beijing de Herzog & de 
Meuron que la que surt a Transformers noséquè, on també 
ofereix una visió de Hong Kong digna de qualsevol premi 
prestigiós de fotografia, o millor publicació del Louvre 
d’Abu Dhabi que la que surt a 6 underground. I no és una 
boutade. Tot és allà: la coberta, la relació amb la ciutat, 
amb l’entrada, amb els reflexos de l’aigua, amb la llum 
zenital i amb altres aspectes no presents a les 
publicacions més convencionals com la sensible relació que 
Nouvel proposa d’una massa tan enorme amb el petit format 
dels quatres exhibits. Hi ha una lectura de les pel·lícules 
de Michael Bay com a revista d’arquitectura que imagino que 
es sol obviar perquè faria posar vermell qualsevol director 
d’una revista d’arquitectura. I és que me n’estic començant 
a adonar d’un fet paradoxal: poques coses poden arruïnar 
més un bon edifici que el seu arquitecte, o un arquitecte 
delegat, intentant vendre’l. Perquè no, no és el mateix 
negoci construir que ensenyar per què serveix el que has 
construït de la mateixa manera que un fabricant de bisturís 
no serà mai un cirurgià. Així que em quedo amb un Michael 
Bay que, entre moltes altres coses, és un senyor que sap 
per què serveixen els edificis.  
 


