
DIMARTS, 18MAIG 2021 C U L T U R A LAVANGUARDIA 27

Josep Maria
Ruiz Simon

Estampes del
planisme (III)

El dia que el primer ministre Jean Cas
tex va deixar caure que convenia tor
nar a instituir un Alt Comissariat del
Pla a totes les redaccions de França es

va recordar la llegenda de l’au fènix. Quan dos
mesosdesprés,elsetembrede2020,esvarestau
rarlainstitució,jaeradeltotinevitablequeelsdi
aris la comparessin, com prescriu el tòpic, amb
aquest ocell fabulós que reneix de les seves cen
dres. L’elegit per encapçalarla va ser François
Bayrou, president del Moviment Demòcrata.
Querebésaquestnomenamentnovasercapsor
presa.Commolts periodistes vanapuntar, havia
estatprecisamentell el primeraparlar ambnos
tàlgia d’aquest organisme en un llibre,Resolució
francesa(2017),distribuïtpocabansdeleselecci
onsenquèvaacabar recolzant la candidaturade
Macron, de qui després ha estat un dels princi
pals aliats. Tant lamanifestació pionera d’aque
lla enyorança com el deute per aquest recolza
mentelconvertienenelcandidatmésprevisible.
AResoluciófrancesa,Bayrouhaviaafirmatque

lamentablementelpaperdelComissariats’havia
anatesvaintamesuraqueladictaduradel’instant
s’haviaimposatentreelsgovernants.Lamagnifi
caexpressiódictadurade l’instantera,de fet,una
cita d’un antic “Commissaire General du Plan”,
PierreMassé, que, en una frase que evidencia la
singular dimensió liricometafísica de la millor
retòrica política francesa, havia escrit que “su
primir el Pla en nom d’un liberalisme impulsiu
seria privar el poder d’una de les seves armes”
contra aquestamena de dictadura. El llibre d’on
provenia aquesta frase també tenia un títol bas
tantmetafísic:ElPla o l’antiatzar. Es vapublicar

el 1965 i es va reimprimir ara fa trenta anys, el
1991,quanlamortdelPlaamansdelgovernfran
cès semblava imminent, amb un prefaci del
socialista Jacques Delors, que havia treballat
ambMassé al Comissariat i que aleshores presi
dia de laComissióEuropea. En el pròleg,Delors
manteniaqueelplanismealafrancesaoferiamo
dalitatsd’associacióentreelmercat i la interven
ció pública de què l’Europa en construcció po
dria treure profit. Però, a diferència d’ara, en el
mardeleselits,elventdeles ideesnobufavaafa
vor d’aquest aprofitament. I l’Europa que ell pi
lotavavacomençaraposarproacapalaliberalit
zació, la desregulació i les privatitzacions, i es va
continuarconstruintenaltresdrassanes.
Anys després, durant la crisis financera de

2008, juntamentambaltres lídershistòrics ja ju
bilats,JacquesDelorsvaadreçarunacartaal seu
successor a la presidència de la Comissió Euro
pea Durao Barroso on s’assenyalava que “els
mercats financers no enspodengovernar”. Però
el caseraquesí, quealeshores síquepodien.De
lors, el vell planista a qui li agradava parlar de la
“dimensió social” de la construcció europea, pe
rò que va retre les armes keynesianes a l’ordoli
beralisme alemany per mantenirse al pont de
comanament, hapassat a lahistòria comunper
sonatge edípic que va fer tot el que calia perquè
s’acomplís el destí que suposadament volia
evitar.

El llibre de PierreMassé
publicat el 1965 tenia
un títol bastantmetafísic:
‘El Pla o l’antiatzar’

SARAH MEYSSONNIER / REUTERS

La gran cúpula
L’espai central de
l’antiga Borsa de
Comerç acull la
instal∙lació d’Urs
Fischer inspirada en El

rapte de les sabines,
deGiambologna.
A sota, una de les
set galeries del nou
museu dedicades
a l’artmodern

cada artista i no pas una obra aïlla
da”. Lesgaleries5,6 i 7 juguenamb
l’arquitectura –les formes de l’edi
fici– i l’exterior (en una finestra es
retalla el veí Centre Pompidou) i,
depassada, reivindiquen lapintura
figurativa: Marlene Dumas, Tho
masSchütte,MiriamCahn,Florian
Krewer, Xinji Chen o el brasiler
AntonioOba i el joveSer Serpas.El
foyer de l’auditori acull tot el que
està relacionatambel so.Enaquest
cas les esculturesmusicals encerà
micadeTarekAtoui i una instal∙la
ció inèditadePierreHuyghe.
Pinault vol deixar clar que el seu

noumuseunoésunafundació,sinó
més aviat una aventura familiar.
Quann’explica lagènesideixaveu
re la diferència entre un simple so
miador i unempresari. “Alprincipi
vasernomésunsomniquesembla
va irrealitzable. Després aquest
somni es va convertir en ambició. I
avui aquesta ambició s’ha transfor
matenrealitat”.c

Catalunyaportaa la
BiennaldeVenècia
laqualitatde l’‘Aire’
Subirós presenta un projecte sobre
“la natura del que respirem”

LEONOR MAYOR ORTEGA
Barcelona

L’oceà antàrtic és l’únic punt del
món on es pot respirar aire pur.
La resta del planeta contamina
en una mesura o una altra per
unes petites i invisibles partícu
les que provoquen set milions de
morts a l’any, 400.000 aEuropa i
2.100 a Barcelona.
Aquestes morts són evitables.

L’Institut Ramon Llull ha portat
a la Biennal d’Arquitectura de
Venècia un projecte que fa un di
agnòstic sobre “la natura del que
respirem” i busca solucions. Ai
re, una proposta capitanejada
per Olga Subirós, tindrà el seu
espai en el certamen italià entre
el 22 de maig i el 21 de novem
bre i plantejarà fórmules per ne
tejar les ciutats i ferles més hu
manes, més sostenibles, més
convivibles.
L’estudi d’arquitectura

300.000 km/s ha recopilat dades
arquitectòniques, urbanístiques,
atmosfèriques i de salut que han
servit per impulsar aquest treball
i que s’han traduït en dotze car
tografies, que també són soluci
ons per a unproblema la invisibi
litat del qual el fa poc percepti
ble, però que cada dia va a més,
segons va explicar ahir un dels
fundadors de 300.000 km/s, Pa
bloMartínez, al Col∙legi d’Arqui
tectes de Catalunya (COAC).
Aquestes solucions, que els vi

sitants de la Biennal podran co
nèixer de primeramà, comencen
pel més bàsic: eliminar els cot
xes. Tots. Els de combustió, que
alliberen diòxid de nitrogen, pe
rò també els elèctrics i els de gas
oil, ja que emeten microparticu
las no menys nocives per a la sa
lut amb les pastilles de fre i
l’efecte frenada dels pneumàtics.

La supressió del trànsit ha
d’anar acompanyada d’un incre
ment del transport públic i de la
generalització d’altresmitjans de
transport no contaminants com
la bicicleta o els recorreguts a
peu. Amés,Aire proposamodifi
car l’urbanisme de les grans ciu
tats per ferles menys denses i
deixar de construir aparca
ments vinculats als edificis d’ha
bitatges.
L’increment de l’espai públic i

de les zones verdes, el canvi del
paviment per un altre de materi
als que transpirin i drenin i la re
habilitació d’habitatges perquè
es converteixin en refugi anti
pol∙lució completen aquest re
ceptari per crear ciutatsmés sos
tenibles i sanes que Catalunya
presentarà al món a Venècia.
Subirós, en una intervenció

des de la ciutat dels canals, no va
voler revelar tots els detalls so
bre la seva proposta veneciana
abans de la inauguració, però sí
que va avançar que l’exposició
Aire ensenyarà filtres que fan
més que visibles aquestes partí
cules tan nocives. La mostra ani
rà acompanyada de dues multi
projeccions, una que ensenyarà
la realitat de Barcelona, i una al
tra, la situació de tot el planeta. I
un zoom focalitzarà les setze ciu
tats més contaminades d’Euro
pa: la primera és Madrid; Barce
lona ocupa la sisena plaça, i Mo
llet del Vallès, la setena.
Amés, la cantantMaria Arnal i

el músic John Talabot han com
post una ària per a l’ocasió amb
què han volgut “traslladar sòni
cament que l’airemata”. La peça
“omplirà l’espai expositiu” i do
narà sonoritat a Aire. Està inter
pretat per la mateixa Arnal i
s’editarà en un vinil específic per
a l’ocasió.c

Més de cinc anys després de morir, apareix Javier Krahe. Ni feo, ni católico ni sentimental (Reservoir
Books), un acostament biogràfic des de la perspectiva més humana, fonamentada enmés de seixanta
entrevistes fetes pel seu autor, Federico de Haro. Una visió que es complementa amb el rescat d’algu
nes lletres inèdites de temes seus com El obseso sexual. /Esteban Linés
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Els FADaposten per l’habitatge
]La llista de finalistes dels
premis FAD d’Arquitectura
i Interiorisme, divulgada
ahir, reflecteix una aposta
clara pels habitatges projec
tats amb criteris renovadors
i mediambientals. Promo
cions d’habitatge social com
la que va signar a Cornellà
Peris/Toral, el Bloc 6x6 de
Bosch/Capdeferro a Girona,
la inserida per Berengué/
Roldán en una vella nau de
la indústria barcelonina
Fabra & Coats o els habitat

ges plurifamiliars de Dataae
a Sant Pere de Ribes desta
quen a la llista de nou fina
listes. En aquesta llista tam
bé hi apareix un habitual
d’aquesta selecció, Emilio
Tuñón, amb el seumuseu
Helga Alvear a Càceres.
El jurat del premi FAD
està presidit aquest any
per l’arquitecte Fabrizio
Barozzi i té per vocals Agnès
Blanch, Daria de Seta, Joan
March, PedroMatos Gamei
ro i Rosa Rull.


