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EL HORIZONTE ES UN RECTÁNGULO

Si Visions 1 va afrontar alguns aspectes
de l’habitar, el número 2 tracta de la rela-
ció entre l’home i la natura. Per aixó
aquesta frase de l’arquitecte xilè Juan
Borchers, present en el seu fascinant lli-
bre Haitabú (Ediciones del Departamento
de Proyectos Arquitectónicos, Escuela de
Arquitectura de Madrid, 1998): “El hori-
zonte es un rectángulo, alargado de
norte a sur”. I per això la presència de
qüestions entorn al paisatge, inclòs
l’anunci de la 3a Biennal Europea del Pai-
satge de Barcelona, que es realitzarà del
27 al 29 de novembre del 2003.

Amb la voluntat d’alimentar una nova
relació de coneixement i “geosimpatia”
entre l’ésser humà i el seu entorn ecolò-
gic, es presenten tres textos que volen
ajudar a entendre aquest paisatge que
ens envolta, entès en un sentit molt
ampli: paisatge com a imatge i represen-
tació del món i dels elements, en el text
de Jean-Jacques Wunenburger; paisatge
com a concepte i escenari culte elaborat
per la pintura, el pintoresquisme i el pai-
satgisme, en el text de Javier Maderuelo;
paisatge com a lloc dels conflictes geo-
polítics, en el text de Josep Ramoneda.

També l’especial d’aquest número, dedi-
cat a una visió tangencial de
l’arquitectura xilena actual, posa èmfasi
en unes obres que tenen una especial
sensibilitat pel paisatge natural.

A més a més, es publiquen dos projectes
finals de carrera de la titulació de paisat-
gisme, i el projecte que es destaca,
la recuperació de les riberes del riu Gálle-
go a Zuera (1999-2001), d’Iñaki Alday, Mar-
garita Jover i Maria Pilar Sancho, consis-
tent en un parc, amb una plaça de braus
en el seu interior, i en una passarel·la, és
una lliçó d’integració a la realitat del pai-
satge amb arquitectura contemporània.
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