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w432 originals opten al
LXI Premi Planeta de No-
vel·la, que es decidirà el
15 d’octubre en el transcurs
de la tradicional vetllada
literària a Barcelona. 238
originals procedeixen d’Es-
panya, 54 de Sud-amèrica,
37 d’Amèrica del Nord, 10
de la resta d’Europa, cinc
d’Amèrica Central i un de
l’Àfrica. 87 no especifiquen
la procedència. / Redacció

L’ArteriaParal·lel acull el xouque
commemora els 60 anysdeCrazyHorse

Un moment del xou Forever Crazy al Paral·lel
PEPE SUBIRANAS

wL’Arteria Paral·lel va acollir ahir a la nit l’estrena a Barce-
lona de Forever Crazy, espectacle de la cèlebre companyia
de cabaret parisenca Crazy Horse estrenat l’any passat pel
60è aniversari de la companyia i per retre homenatge al seu
fundador, Alain Bernardin. El xou, que estarà a la sala fins
al novembre, està dirigit per Andrée Deissenberg, amb coreo-
grafies de Philippe Decouflé. / Redacció

wEls directors de les esco-
les superiors artístiques
de Catalunya van llançar
ahir un dur comunicat
contra el Ministeri d’Edu-
cació lamentant la supres-
sió del Batxillerat d’Arts
Escèniques i advertint que
si, malgrat el compromís
adquirit, als estudis no se’ls
dóna la denominació de
grau, “serà una autèntica
estafa”. /Redacció

KIM MANRESA

Els ensenyaments
artístics superiors,
contraWert

Una imatge de l’exposició dedicada a Piranesi

Mésde430obres
optenal Planeta,
quees decideix el 15

TERESA SESÉ
Barcelona

Em sembla que si
m’encarreguessin el
projecte d’un nou
univers, un impuls
de bogeria m’empe-

nyeria a posar-lo enmarxa”. Cre-
ador excèntric i expansiu, inso-
lent i visionari, Giambattista Pira-
nesi (Venècia, 1720 - Roma, 1778)
va consagrar, efectivament, bona
part de la seva vida a refer i inven-
tar un univers arquitectònic, en
aquest cas el de la seva estimada
Roma, l’esplendor del qual va
magnificar amb temples, palaus,
teatres i monuments que només
existien en la seva imaginació
desbordada. La llegenda el des-
criu comun artista explosiu imal-
humorat, polèmic i enutjat. Però
si aquests dies es pogués passejar

per l’exposició que des d’avui li
dedica CaixaForum, Les arts de
Piranesi. Arquitecte, gravador, an-
tiquari, vedutista i dissenyador, se-
gurament no podria evitar un
somriure al·lucinat en veure ma-
terialitzats alguns dels objectes
que va dissenyar (massa extrava-
gants per als seus coetanis) o
com, gràcies a la tecnologia del
3D, és possible viatjar sense cintu-
ró de seguretat per les seves pre-
sons imaginàries.
Sovint s’ha dit que Piranesi va

desenvolupar les seves famoses
Carceri d’invenzione (torturades
arquitectures a les qualsMargue-
rite Yourcenar va dedicar l’assaig
Le cerveau noir de Piranèse) sota
els efectes d’unes febres provoca-
des pel còlera, tot i que també hi

ha qui afirma que en aquestes
obres hi ha impresa la mirada
al·lucinada de les drogues. “Però
res d’això no sembla versem-
blant. Piranesi no necessitava
drogues, estava drogat sempre,
per naturalesa”, apunta l’arqui-
tecte i dissenyador Michele De
Lucchi, un conversador amè i
erudit, rere una llarga barba. És
el comissari d’aquesta mostra
que, mentre va ser a Madrid, va
reunir 160.000 visitants i que,
d’alguna manera, planteja una
certa revolució en el concepte
d’exposició. Almenys aquesta és
la idea que perseguien els respon-
sables de la Fundació Giorgio Ci-
ni de Venècia, d’on procedeixen
els 250 gravats.
“Hem volgut treure profit de

la tecnologia per veure què és el
quehi havia en lament de Pirane-
si”, apunta el secretari general
d’aquesta fundació, Pasquale Ga-
gliardi, que considera que és im-
portant mostrar el geni des d’un
punt de vista inèdit i, sobretot,
subratllar la influència que ha
exercit en la cultura i l’art occi-
dentals. Tota l’exposició, de fet,
és un cant a la contemporaneïtat
d’aquest arquitecte que no va po-
der construir més enllà del paper
(la seva única intervenció real va
ser a l’església de SantaMaria del
Priorato), però les vistes d’aques-
ta Roma que creia que documen-
tava –la destinació de les vedute
era la producció i posterior ven-
da als turistes alemanys, france-
sos i anglesos que començaven a
aterrar a Itàlia al segle XVIII– en
molts casos no eren més que
invencions. Als seus gravats, el
Panteó o el Coliseu apareixen en-
voltats de construccions fantàs-
tiques, com es pot comprovar al
final del recorregut, quan aques-
ta ciutat és acarada amb les foto-
grafies d’aquests mateixos llocs
fetes per Gabriele Basilico.
Michele De Lucchi també em-

fatitza el Piranesi arqueòleg i en-
ginyer, “aquest que es posa les bo-
tes i es fica enmig del fang, cosa

que li va provocar malalties
greus”, el visionari que “va anti-
cipar, amb els seus mètodes de
treball, el paper dels arquitectes i
dissenyadors de l’actualitat”, el ci-
entífic que acompanya els gravats
de comentaris d’expert i, sens
dubte, el dissenyador excessiu. Al-
guns dels seus objectes han estat
fabricats per primera vegada: una
cadira daurada gegantina, canelo-
bres, un altar o una xemeneia.c
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CaixaForum reivindica en una exposició audaç la modernitat
del geni del segle XVIII Giambattista Piranesi
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Un vídeo recrea en
tres dimensions les
visions al·lucinades
de les cèlebres
‘Presons imaginàries’
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