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Patrick
Blanc
ahir enfilat enunaescaladavant
del seupeculiar
jardi urb~¯ J.J. GUILLÉN/EFE

El CaixaForum
de Madrid
tindr¿lunjardíverticalfet
pel bot~nic
PatrickBlanc

Art natural
a la paret
tud de 19 metres. El sistemade reg té tres línies: una
al capdamunt que submi18.000 plantes de 250 es- nistra aigua cada quatre
pécies diferents formen el minuts, una al mig que rega
jardi vertical que omplir~ cada dos minuts i una a
d’ara endavant una de les baix que ho fa cada minut.
parets mitgeres del Calxa- El principi b~sic es que "les
Forum de Madrid, que plantes no necessiten terra
s’estb constmint en una an- sin6 minerals, llum i di6:dd
tiga central eléctrica del de carboni’.
centre de la ciutat. Es tracSegons Blanc, ara mata, segonsel seu creador, el
bot~nic francés Fatrick
Blanc, d’una "pintura vivent" que, a més, actua com
a efica~ agent mediambiental. Aquestaoriginal creació, que rememoraels jardins penjants de Babil6nia, phuttes
pertanyen
a 250eses pot contemplar al pas- pecies
i sónles ques’han
usar
seig del Prado, davant, pre- perbastirel jardivertical
del
cisament, del Jardí Botanic. CaixaForum
de Madrid.
Des que el 1988va fer el
seu primer murvegetal a La
"v-tllette de París, Blancn~na teix l’obra vegetal pot semanat creant en ciutats com blar confusa, per5 amb el
temps anira fent-se visible
Nova York, Brussel.les,
Osaka, Bungkok, Nova la s’flueta queha volgutplasDelhi i Génova,entre d’al- ma~.restrella mireniana de
tres. El de Madridés el pri- La Caixa.
mer que fa a l’Estat espaMoltesde les esp~ies del
nyol, pagat per l’Obra Soci- mur són aut6ctones, per5
alde La Caixa.
també n’ha incl6s de foraL’obra té una notable
nes, entre les quals una horcomplexitat. L’estructura
ténsia prSpia de Sibéria i
un se sostenen les plantes Mong61ia.Segons el botb.consta d’un suport me- nic, les plantes que ha fet
t~l.lic, d’unal¿minaplásti- servir són "potencialment
ca i d’unacapa de feltre de immortals’, de manera que
poliamida. Fa 2¿1 metres l’objectiu és mantenir-les.
d’al(;ada, té un gruix de Es far~ una neteja tres o
quasi un metre i una longi- quatre cops ]’any. ¯
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