




  Beirut, 480m

   Anna Bosch Miralpeix

   Pep Espelt

   Joan Perramon
 







































Beirut. Novembre, 2021







Beirut, 480m és una intervenció artística que parla sobre la devastació causada per l’explosió al port 

de Beirut l’agost de 2020 i reflexiona sobre l’impacte urbanístic i social que tal esdeveniment va causar 

i està causant en un dels barris més propers al port, Karantina. El projecte l’ha desenvolupat un col.lec-

tiu efímer format per un jardiner, una fotògrafa i un científic, els quals han aportat diferents qualitats i 

visions al projecte.





Pep Espelt és el fundador i comissari del projecte artístic multidisciplinar Konvent, ubicat a Cal Rosal. 

Té experiència professional en jardineria, estructurant el seus projectes de forma orientada a la investi-

gació cap a l’activisme i l’acció, entenent-ho com un diàleg i implicació en el territori i el paisatge en el 

que se situen. 

Anna Bosch Miralpeix és fotògrafa documental. Va realitzar els seus estudis de fotografia a l’Insti-

tut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, a l’International Center of Photography a Nova York i actualment 

està cursant el Grau d’Arts de la UOC. És membre fundadora del col.lectiu Ruido Photo, l’escola Ruido 

i el CFD Barcelona (actualment FUGA). Els seus projectes han estat exposats a museus com el Caixa-

forum de Barcelona y Madrid, publicats en mitjans locals i internacionals com The New York Times, 6 

Mois Magazine, el País Semanal, el diari Ara i autopublicat el llibre ‘Bubble Beirut’.

Joan Perramon Llussà és estudiant de neurociència i coordinador del programa de residència al 

Konvent. Ha col.laborat amb diferents gups d’investigació a Barcelona que investiguen la salut mental 

i la neurociència experimental. Recentment ha utilitzat el seus coneixements científics per assessorar 

projectes artístics que s’enfronten a problemes de salut mental.



Beirut, 480m és un projecte multidisciplinar que suma sabers de jardineria, neurociència i fotografia 

en un context molt devastat com és el de Beirut després de l’explosió que va patir el 4 d’agost de 

2020. En aquesta ciutat es va dur a terme una intervenció artística el 8 de Novembre de 2021, amb la 

voluntat de fer una crítica i una reflexió sobre les causes i les conseqüències de la catàstrofe del port 

que va provocar la mort de més de 200 persones i 7000 ferits, i va deixar 300000 persones sense 

casa.

En un edifici de Karantina, un dels barris de Beirut més humils i propers al port, és el lloc on es realitza 

l’acció. Concretament en el que havia estat un habitatge de tres plantes i on avui pràcticament només 

en queda l’esquelet i està aparentment abandonat. Des del terrat hi ha unes excel.lents vistes al port 

i a l’anomenada zona zero; la façana està encarada a les restes avui dia encara presents. I poc més 

enllà es veu l’skyline de l’ostentós centre de Beirut, menys exposat però també afectat. Des d’aques-

ta perspectiva es poden apreciar com de curtes són les distàncies en aquesta ciutat on un discutible 

error de càlcul pot provocar la caiguda en picat de tota una societat. 

480 metres és la distància que hi havia entre l’hangar on hi havia el dipòsit de nitrat d’amoni del port 

de Beirut i les primeres cases habitades. Segons dades científiques recollides per l’agència Forensic 

Architecture per qüestió de seguretat no hauria d’haver-hi cap habitatge en el radi de 1.570 m des 

d’on aquest material, que té un alt component explosiu, estigués emmagatzemat. 



Les plantes són l’argument del projecte, en elles conflueixen tot allò que volem transmetre: la his-

tòria, les idees, la cura, la unió, la continuïtat. Una trentena de plantes de diferents espècies i mides 

ompliran una de les sales principals d’un dels habitatges, on la paret inexistent donava a la façana. 

També en la història del barri, zona de quarentenes i de llavors perdudes, retrobem l’èpica de les plan-

tes: instal.lem tres fotografies de gran format tapant així tres de les finestres de l’edifici.

Suleimán és l’únic habitant de l’edifici, viu sol i porta anys fugint del seu país en guerra. Als voltants 

de la que ara és casa seva hi ha molta activitat portuària, la majoria gent de pas però alguns es que-

den, es reuneixen creant una petita comunitat a qui sorprenem amb la nostra instal·lació. Participen 

i ens ajuden en tot el que necessitem i quan marxem en Suleiman seguirà cuidant a les plantes per 

mantenir-les en vida.

La publicació és l’empremta de tot aquest procés de creació i d’unió. En ella volem deixar constància 

en més profunditat del que ha estat una exploració que ens ha portat a reflexionar, entre moltes altres 

coses, sobre l’art urbà, l’especulació i les plantes com a nexe de tot una sèrie de valors actius i comu-

nitaris.





Guia de plantes utilitzades per la intervenció



nom en llatí: Rosmarinus officinalis

nom comú: romaní

tipus: planta aromàtica perenne de port arbustiu 

mides: 50-100 cm d’alçada

usos: culinari, aromàtic i medicinal

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: Bougainvillea

nom comú: Buganvilla

tipus: enfiladora

mides: de 3 a 12 cm de longitud i uns 2 o 6 cm d’amplada, les tiges es poden allargar 

fins a 12 m

usos: jardineria

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: desconegut

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: desconegut

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: Aspidistra elatior

nom comú: Aspidistra

tipus: planta d’interior 

mides: de 0,75 a 1 m d’alçada per 0,50 a 0,70 m d’amplada

origen: Japó

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: Howea belmoreana

nom comú: Palmera

tipus: palmera 

mides: El tronc pot arribar a 8 metres d’alçada i de 16 cm de gruix.

origen: Australia

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: Epipremnum aureum

nom comú: Potus

tipus: enfiladora

mides: D’1,6 a 2 m d’alçada. La tija pot arribar a 4 cm de diàmetre.

usos: planta d’interior

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: -

nom comú: Planta crassa o suculenta

tipus: plantes que retenen aigua en els seus teixits

mides: diferents tipus

usos: plantes adaptades a l’aridesa del clima o del sòl

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: desconegut

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: Plumeria rubra

nom comú: Frangipani

tipus: arbust gran o arbret de fulla caduca amb tronc recte, escassa ramificació i copa 

oberta i irregular

mides: de 5 a 8 m d’alçada (pot arribar fins a 25)

origen: Amèrica

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: desconegut

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: desconegut

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: Nerium oleander

nom comú: Baladre

tipus: arbust ornamental

mides: Arriba a 2 a 3 m d’alçada per uns altres 2 o 3 m d’amplada

usos: Planta molt utilitzada com a bardissa, paravents, en patis, terrasses, en testos 

i avingudes dels països mediterranis.

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: Ceanothus thyrsiflorus

nom comú: Lila de California

tipus: arbust o arbre petit

mides: D’1 a 6 m d’alçada

origen: Amèrica

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: Cupressus sempervirens

nom comú: Xiprer

tipus: Conífera

mides: Poden arribar als 35 m d’alçada amb un diàmetre aproximat d’uns 60 cm

origen: originària de l’orient del Mediterrani; abasta una zona que comprèn des de 

l’Iran fins a Líbia

usos: És un arbre amb forta càrrega simbòlica i amb molts usos.

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: Citrus

origen: llimoner

tipus: petit arbre fruiter perenne

mides: de 2 fins a 7 m d’alçada i de 1,5 a 3 m d’amplada

usos: medicinal i alimentari

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.





nom en llatí: Nerium oleander

nom comú: Baladre

tipus: Arbust ornamental, verinosa

mides: d’1 a 4 m d’alçada

usos: farmacològics

procedència: Jardí de l’Alice Eddé, Eddé. Líban.







Fotografies de les plantes de Karantina instal·lades a la façana
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