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Encapçala una imatge-postal de la fotograﬁa d’Edward Steichen “The
ﬂatiron 1904”. No podia ser d’altra manera. No és la primera del gratacels però sí la primera de nit. La claror feble del capvespre hivernal
insinua el perﬁl de l’ediﬁci i el carrer, mullat, s’il·lumina només puntualment. És la imatge més primigènia, sense ﬁnestrals translúcids ni neons.
Sembla europea. És ben diferent de la primera de la sèrie “Times Square
after dark”. On els anuncis i els vehicles hi construeixen una nova forma
urbana, només amb nit i llum.
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Efectivament, només la ciutat moderna, feta de vidre i de ferro, amb carrers drets -sovint inﬁnits-, amb ponts que estel·len la superfície aquosa
que salven, plena de gratacels de tota forma i mesura competint en alçada i claror, ha construït amb la llum la seva més rutilant i insòlita imatge.
Les ciutat europees estaven ja gairebé totes fetes. La llum d’artiﬁci hi
arriba molt -massa- tard. És, per força, una llum només reﬂectida en la
pell -sovint escorça dura-, sempre enyorança de la llum diürna i més feble, estable i puntual. Al contrari, les ciutats americanes tenen clar que,
per poder créixer en extensió i en alçada de manera imparable, han de
comptar amb l’ajuda del miraculós artiﬁci de la llum.
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El 18 d’octubre de 1931 es van apagar les llums de moltes ciutats americanes. De fet, mentre unes s’apagaven, les altres s’encenien. Havia mort
“l’inventor de la llum”. Sembla talment com si Thomas Alva Edison -americà de pares europeus- pensés només en la ciutat americana, obstinada
en diferenciar-se de les velles ciutats d’Europa, quan va fer-li donació
del seu millor invent, per vèncer la foscor, el miracle de la llum. La nit
arriba puntual. Primer, sempre a Recife. Després i alhora, a Sao Paulo i
a Terranova, a Lima i a New York, a Denver i a la remota illa de Pasqua.
Força més tard -al cap de vuit hores-, es fa fosc a Anchorage. Sud i Nord
d’Amèrica, amb tantes diferències però als mateixos meridians, veuen
alhora el capvespre i l’alba. La postal vol explicar aquesta evidència i el
moviment, el ritme inqüestionable, imparable de nit a dia i a nit.
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Chicago, Los Ángeles i San Francisco revelen, clarament, la seva condició de ciutats de trama, amb carrers que s’il·luminen i són imatge urbana,
com rutilants vísceres, sobretot de nit. A New York o a Chicago, els nous
ediﬁcis són espases lluminoses que s’enlairen tant com poden per ferir la
foscor i guanyar al cel. Els cartells i senyals, fets amb neons, cal·ligraﬁen
amb paraules i símbols la nit de Buenos Aires, Las Vegas o New York.
Tan diferents però tan semblants, les imatges de Los Angeles als anys
30 a les de Niàgara. Una és un mantell de quadres lluminosos, l’altre
un pou de llum aquós. A Rio, la natura amb les seves formes opulentes
continua sent mestressa de la nit i l’alba, també a Colorado. Mentrestant,
a New York es revela la increïble condició de transparència de les seves
muntanyes desencantades -gratacels-, en paraules de Manfredo Tafuri1.
A Chicago, des de qualsevol ﬁnestra de l’Allerton Hotel es pot comprovar
la màgica rutina: la ciutat americana il·luminada que el sol inevitablement
apaga. Només, ﬁns que arriba la nit.

La nit americana

Jordi Sardà

La nit americana2 és també una deliciosa ﬁcció, una pel·lícula de François Trufaut de la que aquest text empara el nom. És una història de
cine dins el cine, una barreja de realitat i ﬁcció on el sistema de rodatge
en “nit americana” tot i ser completament de dia pot simular la nit. Blade
Runner és un conte moral, una referència cinèﬁla inevitable. Ens parla
de la condició humana i els seus codis nous i vells, que la perenne nit de
Los Angeles futura, exagera. Ambdues expliquen que les ciutats, com
els homes, de nit, inventen, mostren, amaguen relats que només el dia
revela ﬁcció. En qualsevol cas, ja no podem associar els moments vitals
i actius només al dia ni el repòs obligat a la nit. L’invent d’Edison ha
omplert d’estels les ciutats de la terra, hi ha permès una vida contínua,
perenne, on sovint, la millor part del dia és la nit.
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The Flatiron, 1904
Foto: Edward Steichen (1879-1973)
Ed. The Metropolitan Museum of Art. Alfred Stieglitz Collection (1933 33:43:39)
152 x 108 mm. R.P. 2001
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New York City. Glittering Times Square after dark
Ed. Alfred Mainzker, Inc. Long Island.
150 x 104 mm. R.P. 2008
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Greater Los Angeles. Grifﬁth park observatory
and Planetarium at night
Los Angeles, California.
Foto: Ellis Sawyer. Ed. Curteichcolor
138 x 87 mm. M.B. 2005
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Sao Paulo. Brasil. Panorama a noite
Ed. Foto Postal Colombo, Sao Paulo
140 x 87 mm. C.M. 2008
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San Francisco at Night
Foto: Cal-Pictures
Ed.Smith News Co. Mission.
St. San Francisco, California.
139 x 88 mm. R.P. 1988
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Lavalle, la calle de los cinematógrafos. Buenos Aires
Argentine Republic. Ed. Terley
91 x 140 mm. C.H. 2003
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View from John Hancock Building
Foto: Phil Valdez.
Ed. Illinois Distributing, Co. Aurora.
148 x 104 mm. C.H. 2007
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Empire State Building at night
New York City
Ed. Hebco Card Co. New York.
89 x 139 mm. C.M. 2006
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Greetings from Downtown Las Vegas
Ed. Kolor View Press, Santa Monica, Ca.
150 x 104 mm. R.P. 2002
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Mazda Fairyland. Chicago’s
Magniﬁcent Mile. Allerton Hotel
Foto: Conrad Hodnik, APSA.
Ed. Curteichcolor
137 x 87 mm. M.B. 2005
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