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Passatges, de l’israelià Dani Karavan, és un memorial en ho-

la seva mort. Situat a l’entorn del cementiri de Portbou, on 
Passatges -

ments de gran rellevància cultural, ambiental, paisatgística, 

-

i urbans on treballa. L’artista sap plasmar la seva historicitat 

el seu potencial. En comptes de produir-se la incorporació del 

-

El nom Passatges, escollit per Dani Karavan, 

Llibre dels Passatges 
[Das Passagen-Werk

del segle XIX

-

creure indispensable lluitar per la democràcia i la llibertat i és un 

-
gut, l’artista ha decidit donar als visitants llibertat absoluta per 

-
satge natural i urbà. Pel seu origen i tradició cultural, ha estat 

-

-

tots els sentits.
-
-

posar les bases de la seva pràctica interdisciplinària. Al seu re-

La seva primera escultura ambiental a gran escala, el 
Monument de Negev

-

Ma’alot 
Way of Human Rights
Morou Art Forest 

Sinti and Roma Memorial , 
Culture Square 

l’Axe Majeur

Karavan ha estat reconegut amb premis internacionals, 

Dani Karavan
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El camí, estret i rocallós per darrere la capella i seguint el mur 

-

seure, escoltar el vent, els ocells, els trens i les ones del mar.

-

-

polsós, cremada pel sol i assecada pel vent, una petita olive-

-

Environment for Peace al pavelló 

-

sota la més estricta legalitat documental.

seu davant, una placa recorda una citació de les tesis Sobre el 
concepte d’història

-

-

l’esplanada del cementiri a la visió del mar i el paisatge. De 

el mar. Un remolí d’aigua en continu moviment a l’entorn 
-

miro el mar. L’aigua avalotada s’arremolina sorollosa, de 
sobte, brolla l’escuma blanca, corre cap avall, després tot 

-

citació de les tesis Sobre el concepte d’història 

a un mur de pedres encastades en un marge. D’allà no es pot 
-

bou. En comptes de continuar el memorial en la part amable del 

-

d’entrada del darrere del cementiri.

Primer passatge
El remolí d’aigua

Segon passatge
El mur de pedres

Quart passatge
La tanca

Cinquè passatge
La tomba simbòlica

Tercer passatge
L’olivera


