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Una mostra
de superació

L’APUNT 17 anys i va quedar cega. Això no va minvar les seves
ganes de viure en el sentit més ampli del terme, de
viatjar i de fer esport. Deu anys després ha mantingut
una llarga conversa amb la periodista Maria Xinxó en
què es nota el bon humor i la força interior de Petit. El
llibre, basat en la conversa i que inclou un breu àlbum
de fotos, l’acaba de publicar Univers.Lluís Llort

A exemples culturals com ara l’Assaig sobre la cegue-
sa de Saramago, Maese Pérez, el organista de Béc-
quer, el transcendental invent de l’alfabet Braille o que
un invident –Sergio Vera– sigui el director d’un festival
de novel·la negra com Las Casas Ahorcadas, de Con-
ca, s’hi suma el testimoni de Maria Petit a Marieta de
l’ull viu. Petit va tenir un accident de moto a l’edat de

“la interdependència en-
tre totes les formes de vi-
da del planeta”, l’existir
indissociable del coexis-
tir. Graffiti Nature: Lost,
Immersed and Reborn
també està latent sense
visitants. En aquest cas
han de fer alguna cosa
més que tocar una paret.
Tot el que es projecta vir-
tualment surt del que pri-
mer dibuixen i després es-
canegen en una petita ha-
bitació. Papallones que
poden acabar cruspides
per granotes; granotes
per sargantanes; sargan-

tanes per cocodrils; i coco-
drils que ells mateixos, els
visitants, han de vigilar de
no trepitjar quan es pas-
segin per l’exposició per-
què moren. “És un ecosis-
tema viu que ens fa pren-
dre consciència que la na-
tura és preciosa i a la vega-
da cruel. L’equilibri entre
totes les espècies és molt
fràgil. I totes s’influeixen
mútuament.”

D’exposicions immer-
sives, n’hi ha moltes, però
tan interactives i poèti-
ques com aquesta, po-
ques. Flors que creixen als
peus de la gent i que es dis-
persen quan camina. Ani-
malons que detecten pe-
rill i fugen. Takashi Kudo
conclou: “La transforma-
ció és continua i depèn del
moviment de les persones
que hi transiten. Totes les
mutacions s’escapen del
control de TeamLab.
L’obra sempre és diferent.
Cada imatge és única i ir-
repetible. De la mateixa
manera que no veus mai
igual la natura. La nostra
proposta artística funcio-
na com el món.” ■

“L’obra la fan els
visitants.
Sempre és
diferent. Cada
imatge és única i
irrepetible”

L’aire que respirem mata
cada any set milions de
persones a tot el món, se-
gons l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS). On
i com liquida silenciosa-
ment tantes vides són pre-
guntes molt sensibles, pe-
rò necessàries, que res-
pondrà el pavelló català de
la Biennal d’Arquitectura
de Venècia, que obrirà les
portes aquest dissabte.

El projecte, de recerca
pura i –mai millor dit– du-
ra, posa el focus en Bar-
celona, on el nombre de
morts anuals per contami-
nació se situa en 2.100.
Però té irradiacions nacio-
nals i internacionals, cosa
que el converteix en un
dels de més interès de tots
els que ha presentat Cata-
lunya dins del programa
dels Eventi Collaterali de
l’esdeveniment. “És un pa-
velló visionari i prescrip-
tor, amb èxit abans d’inau-
gurar-se”, pel ressò medià-
tic que ja està tenint, va
subratllar ahir Iolanda Ba-
tallé, directora de l’Insti-
tut Ramon Llull, l’ens que
promou la participació ca-
talana en la Biennal.

Aire és la cinquena ope-
ració per projectar l’ar-
quitectura del país a la ciu-
tat dels canals. En l’últi-
ma, la del 2018, es va deci-
dir portar-hi els RCR just
després que guanyessin el
premi Pritzker. Excepcio-
nalment, no es va convo-
car concurs, cosa que sí
que s’ha tornat a fer en
aquesta edició. I el va gua-
nyar l’arquitecta i comis-
sària d’exposicions Olga
Subirós amb una proposta
clarament interferida per
la Covid, en negatiu i en
positiu. La Biennal s’hau-
ria d’haver celebrat l’any
passat, però aquest temps
de demora Subirós l’ha
aprofitat per afinar qües-
tions que, a causa de la

pandèmia, la societat veu
més urgents que abans. Si
el lema de la mostra, Com
viurem junts?, ja era opor-
tú, ella hi ha aportat un
matís cabdal: Com sobre-
viurem junts?

No podem viure sense
respirar, però tampoc po-
dem viure respirant l’aire
que respirem. “És un aire
colonitzat per l’activitat
humana, ple de partícules
perjudicials que no veiem.
Al pavelló, no només vo-
lem fer visible allò que és
invisible, sinó el que és
inadmissible: que no s’en-
tengui l’aire com un bé co-
mú. No fer-ho és un crim.”
2.100 morts evitables a
Barcelona ho són. Però
fins i tot el mite que la con-
taminació és un problema
exclusiu dels entorns ur-
bans queda desmuntat
amb les dades. D’aire pur,
no se n’inhala ni als Piri-
neus, avisa Subirós.

“Tenim les evidències
científiques, però no són
suficients perquè s’actuï.
Doncs aportarem més

evidències: unes carto-
grafies amb precisió de
carrer.” Aquests mapes
els ha encarregat a l’estudi
300.000 Km/s, que ha en-
creuat dades de fonts múl-
tiples, públiques i priva-
des, i una part han estat
elaborades ex profeso per
ciutadans en tallers. El
repte era anar al detall per
acotar quines persones
són les més vulnerables.
I com en tantíssimes al-
tres realitats crítiques, en
aquesta la pobresa també
hi juga en contra. Com la
baixa qualitat dels habi-
tatges. “Com a arquitectes
i urbanistes, què hi podem
fer?” En l’exposició de Ve-
nècia prenen posició amb
un seguit de mesures que
ajudarien a revertir el mo-
del de ciutat. Desterrar els
cotxes, fonamental. I aquí,
l’escenari Covid ha donat
una lliçó. Durant el confi-
nament domiciliari, a Bar-
celona els nivells de conta-
minació van baixar radi-
calment, “però al novem-
bre van tornar a pujar, tant

o més que abans de la pan-
dèmia”, revela Pablo Mar-
tínez, de 300.000 Km/s.

Si es volgués, es podria,
però hi ha un obstacle pre-
eminent: “La falta de valen-
tia política”, diu Subirós.

A l’exèrcit de dades que
nodriran la instal·lació, la
comissària va considerar
que hi faltava una “capa
poètica”. I la va confiar a
Maria Arnal i a John Tala-
bot, que han compost una
ària inèdita. La peça musi-
cal també serà accessible
per les xarxes de distribu-
ció digital i se’n farà una
edició limitada en vinil.

Les dificultats que el co-
ronavirus posa per viatjar
a Venècia han fet que en-
guany el Llull hagi tingut
més cura en la divulgació
en línia dels continguts del
pavelló (que estarà obert
fins al novembre). També
ha tancat un acord amb el
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya per reconvertir
el catàleg en un número
especial de la seva històri-
ca revista Quaderns. ■

Un aire mortal
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El pavelló català de la Biennal d’Arquitectura de
Venècia aborda els estralls de la contaminació
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