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Aquest document és la transcripció de la conferència i el debat que, amb el títol «Nova 
cultura en l’ús dels espais naturals», van fer Jordi Pigem i Josep M. Mallarach, i que va 
constituir l’acte central de la celebració de la Festa del Parc Natural de la Serra de Collserola 
del 2013. 

Gràcies a la col·laboració de la Fundació Catalunya - La Pedrera, la conferència va tenir lloc 
a la sala d’actes de La Pedrera. També hi va participar Miquel Rafa, director de l’Àrea de 
Medi Ambient i Territori de la mateixa entitat, que va actuar de moderador del debat. 

La gravació de la conferència es pot visionar al web del parc, on hi ha la versió integra 
editada (1h 26 minuts) i una reduïda (25minuts). 

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/videos_audiovisuals  
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Introducció 
 
Miquel Rafa  
Un parc com el de Collserola és una realitat molt complexa. Això és una evidència i tampoc 
no cal que ens hi estenguem gaire. Aquesta complexitat genera dificultats a l’hora 
d’administrar i gestionar aquest parc natural. I un dels temes que cal tractar és com s’ha 
d’afrontar aquesta gestió, que molt sovint comporta tensions i conflictes, fins i tot, entre el 
que són els dos objectius principals d’aquests espais: en primer lloc, la conservació de la 
natura, i en segon lloc —tot i que de vegades aquest està per sobre—, l’ús públic. 
 
El tema base de tota aquesta setmana de celebració vincula l’espai natural amb la salut, 
qüestió que recull el lema «Parc saludable, gent saludable». Sembla que és prou interessant 
i, en molts aspectes, una novetat. I això es trasllada, una mica també, a tot el que són els 
serveis que proporcionen aquests espais: els que proporciona la natura i els que 
proporcionen els ecosistemes, que fins i tot poden ser coses menys materials però 
igualment importants, com podria ser una reconnexió més important amb la natura. Són 
aspectes, potser, fins i tot espirituals, que inclouen una dimensió ètica i moral del que 
signifiquen aquests espais naturals. 
 
Un altre tema que segurament també sortirà al debat és el que està passant i la realitat que 
tenim avui en dia. Però què passaria si en aquest moment no existís un espai d’aquest 
tipus? Si féssim aquesta visió a la inversa, segurament ens sortirien unes quantes qüestions 
interessants. Què li faltaria a una ciutat com Barcelona o a les ciutats del voltant, si no 
tingués aquest espai, aquest pulmó?  
 
També estarà bé que en el transcurs d’aquest debat sorgeixin noves orientacions, que no 
ens centrem només en el cas de Collserola, sinó que hi donem una dimensió una mica més 
àmplia, fins i tot internacional.  
 
Aquest acte té tres moments: una primera intervenció dels dos ponents; una sessió de 
preguntes i respostes de temes concrets que hagin sorgit al llarg de les dues intervencions, i 
una discussió més general, amb intervenció del públic.  
 
 
 
 
 



Conferència de Jordi Pigem 
 

Jordi Pigem és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona. Durant uns quants anys, a cavall 
de segle, va ser professor d’un màster d’Holistic Science al Schumacher College d’Anglaterra. Ha 
treballat amb grans personalitats, com Raimon Panikkar. Ha estat prolífic en les publicacions, i l’últim 
llibre que ha editat és La nova realitat. Gràcies al seu treball, ha obtingut diversos reconeixements, 
com ara el Premi de Filosofia de l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1999 i el Premi d'Assaig 
Resurgence i Scientific and Medical Network el 2006.  
 
És una persona que pot donar una nova visió, no sols en clau catalana sinó internacional, sobre el 
que realment representen aquests nous valors en la relació entre home i entorn; i també sobre el que 
signifiquen els espais naturals i, en particular, un parc natural com el de Collserola.  

 
 
Tots sabeu que ara mateix a Barcelona s’estava fent aquest congrés mundial de les ciutats 
intel·ligents, les smart cities. La ciutat intel·ligent és un concepte que més o menys designa 
una urbs amb molts sensors, normalment alimentats amb energia solar, que veuen la 
temperatura, la humitat, els moviments de gent…, que hi ha a cada moment. I, a partir 
d’aquí, es crea una ciutat molt més eficient i molt més funcional.  
 
Aleshores, imagineu-vos una ciutat realment intel·ligent on aquesta eficiència i funcionalitat 
la multipliquem per mil. I tot el consum de combustibles fòssils, de materials —perquè per 
exemple, tots aquests aparells electrònics requereixen materials que vénen de la Xina…—, 
tot això ho reduïm a zero, residu zero. Tot és reciclat, i l’eficiència, multiplicada per mil. Què 
en surt? 
 
Un bosc!  
 
Un bosc és una ciutat d’éssers madurs que reciclen tots els materials que utilitzen, que 
creen un microclima, que produeixen oxigen, fusta, sucres complexos, que fixen nitrogen, 
que donen hàbitats per a tota mena de cultures locals, que funcionen amb energia solar, i en 
el cas per exemple de tots els arbres caducifolis, que canvien de color cada any, tots sols, al 
llarg de les estacions. Mireu si en són, d’intel·ligents! I, fins i tot, es reprodueixen sols, sense 
que hagi de venir cap tècnic a fer el manteniment. Així, la veritable ciutat intel·ligent és, per 
exemple, Collserola. Això és el més intel·ligent que trobem a la Terra. I el que fem els 
humans, de moment, és intentar acostar-nos-hi tant com podem. Fins on podem. 

D’altra banda, sabeu que Barcelona, a més de ser visitada per congressos, també ho és per 
la Sagrada Família, sobretot, i els altres monuments de Gaudí, com aquest mateix que avui 
ens acull. I què va fer Gaudí? Doncs es va inspirar en la natura. Si visiteu el temple de la 
Sagrada Família, per exemple, veureu que les columnes centrals són com arbres.  
 
Per tant, la creativitat arquitectònica que tenim en els monuments de Gaudí encara la veiem 
millor en cada arbre, el qual desenvolupa tota la seva creativitat arquitectònica per combinar 
funcionalitat, bellesa, eficiència, etc. Tot això ens porta a una cosa que ja deia Joan 
Maragall: «El veritable miracle és la natura, però l’home encara és massa nin per adonar-
se’n». 
 
Doncs es tracta d’això, d’adonar-nos que el veritable miracle és la natura. I que, per tant, 
dins de totes les coses fantàstiques que té Barcelona (Messi i el que sigui…), tenir un parc 
natural de la dimensió del de Collserola no és pas una de les menys importants.  
 
D’entrada, perquè la dimensió que té aquest parc natural és gairebé la mateixa que té el 
municipi de Barcelona, i això és extraordinari. No hi ha cap ciutat important del món que jo 
conegui que gaudeixi d’un privilegi semblant. Nova York té el seu Central Park, Berlín té un 



Tiergarten. Però són espais molt més petits, ben planers, sociològicament molt interessants, 
però paisatgísticament molt pobres.  
 
En canvi, aquí nosaltres tenim un parc natural entre ciutats tan potents com ara Barcelona i 
Sant Cugat, que no és poca cosa! Sabem que hi ha 10 milions d’arbres, o més de 10 milions 
d’arbres en aquest parc, i que això vol dir que toca a més de 3 arbres per cada ciutadà de 
l’àrea metropolitana. «Toca» no vol dir que cada ciutadà pot anar allà i tallar tres arbres, sinó 
que a cada ciutadà li toca d’alguna manera la custòdia i la cura d’aquests tres arbres i de 
totes les altres espècies que hi ha allà.  
 
Mireu si n’hi ha, d’abundància! Aquí som 2 o 3 milions de ciutadans, però tenim 10 milions 
d’arbres i centenars d’espècies de flora, de fauna, etc. No és comparable amb un Central 
Park. És molt més! 
  
Entre les ciutats del nostre entorn, comparable amb Collserola podria ser el gran espai 
natural del Monte de El Pardo de Madrid, que, de fet, és el doble, o gairebé el doble, en 
extensió que Collserola. Passa, però, que és tancat al públic perquè és la residència de la 
família reial. És allà on hi ha el Palau de la Zarzuela.  
 
O sigui que allà no tenen l’avantatge que tenim nosaltres aquí. En qualsevol cas, això és per 
dir que el Monte de El Pardo no té res a veure amb Collserola. És per reforçar la idea que 
Collserola és únic. 
 
Normalment parlem d’aquests espais com el pulmó de la ciutat, però aquí, en la imatge i el 
lema del programa de la Festa del Parc Natural, en comptes d’un pulmó ens hi han dibuixat 
un cor. 
 
Això que vol dir? Suposo que té a veure amb aquesta nova cultura, perquè quan diem que 
els espais naturals són el pulmó de la ciutat, volem dir que l’oxigenen, que ens donen 
oxigen, és a dir, que fan una funció purament física. Però el cor, a banda d’oxigenar la sang 
—que també és una funció física—, també el relacionem amb el fet d’oxigenar les emocions, 
allò que ara anomenen intel·ligència emocional.  
 
De fet, hem vist que el prodigi de la natura és intel·ligència ecològica, intel·ligència 
geològica, intel·ligència biosfèrica, podríem dir. Però també hi ha aquest element 
d’intel·ligència emocional —que ara descobrim— que la natura també ens aporta, amb 
dades constatables. I és que cada parc natural, cada espai natural de la ciutat, fa pujar el 
nivell de vida dels ciutadans en termes mesurables: menys malalties mentals, menys estrès, 
més benestar, etc.  
 
Precisament La Vanguardia va publicar a «La Contra» una entrevista a Terry Hartig, 
psicòleg ambiental de la Universitat d’Uppsala, sobre aquesta qüestió. És a dir, això mateix, 
ara mateix, ho tenim en dades mesurables que els polítics poden fer servir. Tot i que, a la 
majoria de la gent, la gent que ja té una connexió amb la natura, no li calen aquestes dades, 
perquè és evident que necessitem de tant en tant trobar-nos amb els arbres, amb els 
boscos, amb els rius, etc.  
 
Així, aquest pas de la imatge del pulmó a la imatge del cor, en certa manera, per a mi 
sintetitza aquesta nova cultura. No es tracta d’explotar un espai natural perquè ens doni el 
benestar físic que necessitem, sinó veure que hi podem establir una relació molt més 
profunda, una relació com la que simbolitza el cor. És una relació de diàleg íntim, que ens 
diu coses molt profundes. La idea, en resum, és que un parc natural té uns beneficis 
ecològics, globals i locals…, però també té uns beneficis socials, personals… 
 



A més, ara mateix la ciència ens està descobrint que el cor és com un petit cervell. Té 
desenes de milers de neurones, neurones comparables a les del cervell, i és l’únic òrgan del 
cos que té avingudes de comunicació privilegiades amb el cervell, més que cap altre òrgan. I 
de fet, s’ha comprovat que el cor dóna més instruccions al cervell que no pas el cervell al 
cor. I per això el cor és el que ens fa decidir les coses.  
 
Per més que el cervell a vegades et digui «has d’anar per aquí», si el cor et diu «has d’anar 
per allà», vas per allà perquè mana el cor.  
 
Sabem, doncs, que Collserola és el cor de la ciutat, podríem dir de l’àrea metropolitana. 
També en un sentit geogràfic, perquè està amunt i una miqueta a l’esquerra de tota l’àrea 
metropolitana. Però, a més de ser el cor de l’àrea metropolitana, també podria ser-ne el 
cervell. Això jo ja no ho sé…  
 
Però cal que ens adonem que el món real és el món de la natura. Els economistes, 
evidentment, diuen que el món real és l’economia, que el més important que passa a 
Barcelona és el que passa aquí, del passeig de Gràcia avall, a la borsa de Barcelona. Els 
ecòlegs, en canvi, ens diuen que no, que el món real és el món de l’oxigen, de les espècies, 
dels microbis… Per tant, podríem considerar que són dues perspectives igualment vàlides. 
Doncs no, perquè si no hi ha aquest equilibri de la natura, no hi ha economia que valgui. I, 
en canvi, sense economia, l’equilibri de la natura continua igual. Per tant, en aquest cas, els 
ecòlegs tenen tota la raó, i els economistes, no. Ho sento molt. 
 
Per tant, el més important que passa a Barcelona, cada dia, no és el que es belluga dins de 
la borsa de Barcelona, sinó el que es belluga en els seus ecosistemes, que tenen el Parc de 
Collserola com a espai privilegiat.  
 
I aleshores veiem aquest lema: «Parc saludable, gent saludable».  
 
És evident, i en tenim dades científiques, ho dèiem abans: com més interacció hi ha amb la 
natura, més salut física, més salut mental, més salut emocional, més salut espiritual també 
hi ha...  
 
Però, igual que recomanable significa ‘digne de ser recomanat’, saludable significa ‘digne de 
ser saludat’. No ho diu el diccionari, però ho diu la paraula saludable.  
 
Per tant, li pots dir «Bon dia!». I a qui dius normalment bon dia? A algú que respectes, ja que 
a qui no respectes no li dius res. És a dir, un parc saludable és un parc que té una dignitat, 
que es mereix un respecte i un afecte, que no solament és saludable en el sentit que fa 
salut, que et dóna salut, sinó que es mereix un respecte i una dignitat.  
 
Aquesta dignitat potser ha anat molt lluny, perquè el Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola prepara una festa de Collserola i hi posa data. Però s’ha d’ajornar per pluja. És 
com si una instància superior, el «Consorci dels Sistemes Naturals del Planeta Terra», diu 
no, aquesta data no. I ho fa endarrerir. És com si aquesta instància superior exercís el seu 
dret a veto.  
 
Potser això també forma part d’aquesta nova cultura: adonar-nos que qui té l’última paraula 
és la natura; i no sols a l’hora de posar la data per a un esdeveniment, o molts 
esdeveniments en aquest cas, sinó també en qüestions d’economia, d’activitat humana en 
general… 
 
I si parlem d’aquesta nova cultura, hem de deixar de veure la natura com quelcom que 
explotem, un magatzem de recursos il·limitats que alimenta les nostres maneres de fer.  
 



Doncs, no sé si podríem parlar d’«ús dels espais naturals»… Perquè si parléssim d’una nova 
cultura en l’ús de les persones, aquí hi hauria alguna cosa que grinyola, oi? Perquè ús vol dir 
que en treus alguna cosa, que te n’aprofites i que després ho llences. Jo entenc, 
evidentment, que parlem d’usuaris d’un parc, però hi ha el problema que la idea d’ús implica 
treure.  
 
I no podríem parlar, per exemple, dels beneficiaris d’un parc? Perquè quan anem a un parc, 
més que usar-lo, ens n’estem beneficiant, perquè ens dóna tot de coses. La diferència entre 
usuari i beneficiari és que usuari ve d’usar, que vol dir ‘agafar i després llençar’; i beneficiari, 
de beneficiar, que vol dir ‘rebre una donació, una cosa, per la qual has d’estar agraït’.  
 
I amb aquesta idea d’agraïment davant de la natura, i davant de la natura que tenim més a 
prop, és com voldria concloure aquesta intervenció inicial.  
 
I ara em vénen a la memòria unes paraules d’un premi Nobel de la pau, Albert Schweitzer 
que era filòsof, era teòleg, era músic, era metge i missioner a l’Àfrica. Albert Schweitzer, als 
anys trenta del segle XX explica que una vegada era a l’Àfrica veient una posta de sol tot 
travessant un riu envoltat d’una manada d’hipopòtams, i en aquell moment, sense que ell ho 
hagués previst, li va caure del cel una expressió que ell no havia pensat mai, «Ehrfurcht vor 
dem Leben», que és difícil de traduir exactament, però el significat més proper de la qual és 
«Reverència per la vida». Ell era allà i, de cop i volta, bum!, li cau: els hipopòtams, la posta 
de sol, aquells paisatges… «reverència per la vida».  
 
Per tant, la vida no sols la podem apreciar d’una manera intel·lectual, sinó que ens convida a 
demostrar-li un respecte reverencial, com faria un temple. 
 
I, aleshores, el meu desig seria que cada persona que es beneficia del Parc de Collserola 
tingués el seu propi moment de revelació d’aquesta «reverència per la vida». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conferència de Josep M. Mallarach 
 

Josep Maria Mallarach és consultor ambiental independent. Actualment coordina diversos programes 
dins la Comissió Mundial d’Àrees Protegides. Els temes que tracta giren a l’entorn de l’efectivitat dels 
espais natural protegits, el paisatge i els seus valors immaterials. Ha treballat en l’avaluació de 
l’efectivitat que tenen les eines per protegir la natura i el paisatge. També en temes de parcs 
transfronterers i connectivitat ecològica. I imparteix cursos i tallers universitaris sobre aquests temes. 
Tot això, en certa manera, arrenca després de la seva experiència com a primer director del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (1985-91). Després va treballar també als Estats Units, 
arreu d’Europa, al nord d’Àfrica, etc. Per tant, és una persona amb una amplíssima experiència en el 
món de la conservació i gestió dels espais naturals.  

 
De fet, quan es parla de nova cultura, cal recordar primer que els parcs naturals són un 
fenomen nou, històricament parlant. És un invent recent en la història de la humanitat. La 
protecció i la conservació de la natura no, ja que vénen de temps remots. La majoria dels 
espais s’han protegit i s’han conservat al llarg de la història, s’han considerat sagrats o se’ls 
ha reconegut algun tipus de valor intrínsec.  
 
Però les concepcions que tenim ara de parc natural o de parc nacional són un fenomen 
occidental que al nostre país té poc més de cinquanta anys de vida. De fet, el gran 
desplegament que arriba a configurar el sistema actual es produeix a partir dels anys 
noranta. Per tant, hauríem de dir quines novetats hi ha dins d’aquesta novetat pel que fa a 
l’ús públic.  
 
En l’ús públic dels espais protegits —diem-ne urbans o periurbans, de països occidentals o 
occidentalitzats—, hi ha tres grans tendències: 
 

a) Lleure, amb totes les seves variants.  
b) Naturalisme: sobre l’observació de la natura, seguiment de poblacions florístiques o 

animals..., activitats que sovintegen molt en aquests espais. 
c) Esport: darrerament hi ha una variant que sí que és nova, les activitats d’esport 

extrem, especialment les curses; sembla que hem entrat en la fase de la dèria per 
aquests esforços impressionants.  

 
Jo no en parlaré, però, d’aquestes tendències, perquè això és el que hi ha a la majoria, sinó 
a tots els parcs del nostre país. Certament, caldria veure com es gestionen, aquestes 
activitats, de manera que permetin conservar, d’una banda, els valors naturals i culturals que 
tenen, i de l’altra, conservar també les possibilitats que s’hi desenvolupin altres activitats 
emergents, com les que ara consideraré.  
 
Crec que aquestes altres activitats representen la novetat. Estan emergint en una sèrie 
d’espais protegits de països amb els quals en certa manera ens podem comparar. Els 
exemples que donaré són del Canadà, dels Estats Units, de Finlàndia, d’Alemanya, de 
Suïssa, d’Àustria, països més o menys del nostre entorn. No parlaré d’altres realitats perquè 
els condicionants culturals sempre són molt grans. 
 
Aquestes noves propostes diria que procedeixen de la consciència, més o menys difusa, de 
la patologia que ha generat la dissociació de la natura. Cada vegada més la societat esdevé 
urbana, i cada vegada hi ha més persones que viuen, o vivim, en ambients artificialitzats. 
Això genera tot un seguit de problemes, perquè el nostre organisme no està dissenyat per 
viure permanentment envoltat de màquines. I sorgeixen malalties de civilització, malalties 
degeneratives i tota una sèrie de patologies mentals: d’angoixa, d’estrès… 
 
Com que hi ha una consciència cada cop més gran d’aquesta realitat, i —com ha dit abans 
en Jordi—, està cada cop més ben demostrada científicament, van apareixent diverses 
propostes per reconnectar amb profunditat amb la natura.  



 
Hi hauria la tendència oposada, de la qual evidentment no parlaré: allunyem-nos del tot de la 
natura i unim-nos amb les màquines; transferim la nostra intel·ligència a les màquines, 
esdevinguem robots. És tota la línia del transhumanisme, del posthumanisme...; però, d’això, 
no en vull parlar. 
 
Jo vull parlar de la tendència que va emergint en molts espais protegits, que es pot resumir 
en una frase: cal que reconnectem amb profunditat amb la natura. I això què vol dir?  
 
Vol dir reconnectar en totes les dimensions humanes. I reconnectar no és només una 
paraula, un desig.  
 
En el camp físic, o orgànic, implica generar o proposar activitats que ajudin a prendre 
consciència de la interdependència permanent que tenim, com organismes vius, com 
espècies de la natura. I això es pot fer de moltes maneres i molt atractives. 
 
En el camp psíquic o mental, vol dir revalorar la natura com a mestra, com a font de salut, 
d’equilibri mental i de regeneració psicològica, i també com a font d’inspiració. Tot això no 
són conceptes, sinó que podríem dir que són, o poden esdevenir, línies estratègiques. 
 
I en el camp espiritual, vol dir recuperar el sentit de meravella, d’astorament, d’admiració, 
d’entusiasme, de reverència, etc. I això pot tenir connotacions religioses o no, segons els 
llocs o casos. 
 
Reconnectar amb profunditat amb la natura inclou, doncs, activitats adreçades a aquests 
tres eixos: físic, psíquic i espiritual.  
 
I ara baixaré a un nivell més pràctic, més de cara al gestor.  
 
Aquí veig moltes cares d’amics conegudes de gent que treballeu en espais protegits, que 
teniu responsabilitats en determinats organismes autonòmics, de la Diputació, de 
l’Ajuntament…  
 
Què deixen en segon terme, o una mica de costat, aquestes noves estratègies, si es 
decideix avançar cap aquí? Deixen una mica de costat totes les propostes que s’orientaven 
cap a les activitats d’observació, d’anàlisi, d’interpretació; tot allò que estava més lligat a 
l’àmbit naturalista. Això ha de quedar una mica en segon terme si volem avançar en aquesta 
altra línia que he dit. No vull dir que tot això que s’ha fet fins ara no hagi de continuar; 
simplement ho dic per destacar aquestes noves tendències.  
 
Què prioritzen? Prioritzen un acostament més existencial, en certa manera, a la natura; 
potser més contemplatiu, o més intuïtiu. És a dir, fer ús d’altres capacitats humanes que no 
són simplement capacitats racionals (que no vol dir que hagin de ser irracionals). 
Simplement hem de considerar que els éssers humans tenim moltes facultats, i que no tot 
allò que ens emociona —com són els vincles amb la natura— passa precisament per la raó. 
Els records perdurables, els que ens marquen, són els records que van units a les emocions 
i, si no hi ha emocions d’un cert gruix, les coses no s’impregnen en la memòria. El 
lleguantge tècnic o científic difícilment arriba a emocionar ningú que no sigui del ram. 
 
Quin llenguatge prioritzen? Prioritzen els llenguatges artístics: per exemple, la poesia, el 
cant, la dansa…, sobretot en modalitats d’art profundament connectades a la natura.  
 
Per exemple, en alguns països europeus, els gestors dels espais protegits tenen un interès 
molt gran a recuperar les modalitats més arcaiques de cants o de danses..., perquè són les 



més properes a la natura, les que, en certa manera, estan en el nostre rerefons cultural i ens 
podem permetre aquesta reconnexió en profunditat.  
 
I això ho utilitzen als centres d’interpretació. En comptes de parlar o a més de parlar –com 
s’acostuma a fer– dels animals, la flora, el paisatge i els ecosistemes, introdueixen aquestes 
altres dimensions amb llenguatges artístics.  
 
Per tant, quina mena de llenguatges o de discursos eviten? Eviten els que són purament 
tècnics o freds... o racionals. I és que crec que els gestors del espais protegits de vegades 
cauen en l’error de pensar que tota la societat és naturalista o que tothom té interès per 
conèixer i per identificar espècies. No necessàriament.  
 
I no vol dir que això no estigui bé. Ja m’agradaria que tothom que va als parcs conegués el 
nom de totes les espècies d’arbres, i d’un bon nombre d’ocells, i de molses...! Però hem de 
reconèixer que allò que estira la majoria de les persones i que les empeny a anar a la natura 
no és descobrir o conèixer el nom d’una determinada espècie d’arbre o d’arbust, sinó que 
busquen vivències, emocions… i, en la majoria dels casos, es busca un tipus de benestar 
que no pot trobar a la ciutat on viu i treballa. 
 
Quines actituds prioritzen aquestes noves tendències? Prioritzen tot el contrari —en aquest 
cas sí que ho he dir una mica taxativament— del que són les activitats esportives ràpides. El 
contrari. Prioritzen activitats lentes, calmades, fins i tot estàtiques i, moltes vegades 
silencioses.  
 
Als Carpats, ara mateix s’organitzen excursions d’una setmana seguida en silenci, i tenen 
llargues llistes d’espera. Els parcs nacionals anglesos i gal·lesos, en les revisions que estan 
fent dels seus plans de gestió —i són parcs que estan molt consolidats, ja que tenen de 
cinquanta a setanta anys de funcionament— i ofereixen processos participatius també molt 
consistents, donen prioritat, a l’experiència de silenci, a la bellesa, a la solitud. Aquestes són 
les prioritats que regeixen la revisió d’una colla de plans de gestió de parcs situats prop de 
grans conurbacions europees. Això ens hauria de fer pensar.  
 
En la pràctica, què vol dir això? En la pràctica vol dir desfer moltes de les coses que havien 
fet fins ara. Perquè allò que necessita la societat urbana, o allò que demana, és el que he 
dit. I si demanen això, doncs els gestors han d’intentar oferir-ho. 
 
Ens podríem preguntar si aquestes noves propostes, aquestes noves tendències, són 
compatibles amb una bona conservació de la natura i el paisatge. Doncs, afortunadament, 
crec que són compatibles amb alts nivells de protecció.  
 
Algunes activitats recreatives o esportives presenten grans problemes de compatibilitat, i per 
això hi ha zones dels parcs o dels espais protegits on es poden fer, i en d’altres, no. I potser 
hi ha èpoques i dies que són admeses i altres que no, o fins i tot hores que sí i hores que no. 
És una qüestió de regulació, i de fer-la aplicar.  
 
Ara si em dieu —i ara us podria posar el cas del Japó, per exemple— que vénen 5.000 o 
50.000 persones a Collserola quan floreixen els cireres o les pomeres, caminant lentament, i 
s’hi asseuen en silenci a sota i s’estan quatre hores en meditació i quan acaben escriuen un 
poema d’agraïment, i el pengen a l’arbre i marxen en silenci... Això no causaria cap 
problema a la conservació. I això, justament, és una de les coses que fan als parcs els 
japonesos, per exemple, que formen part d’una cultura molt contemplativa, ben diferent de la 
nostra.  
 
Els japonesos han desenvolupat una altra cosa que també és interessant: els santuaris 
forestals terapèutics. Aquests iniciativa recolza en constatacions científiques, com les què us 



parlava abans. Ha arribat el punt que això s’ha internalitzat —també a Austràlia i en altres 
països— en el sistema sanitari.  
 
De manera que una de les prescripcions mèdiques, pot ser anar a fer cures, estades —en 
silenci— a determinats boscos que han estat identificats perquè tenen propietats 
terapèutiques; sobretot per a les malalties mentals, com ara angoixes, depressions... I 
moltes d’aquestes malalties es curen, de debò, abraçant-se amb els arbres. Llargues 
estones d’abraçades amb els arbres curen. Està constatat, i és molt més econòmic que no 
pas tractaments químics o d’una altra mena. Per això justament s’estan desenvolupant.  
 
Per tant, en el fons, què demanen aquestes noves aproximacions que estan emergint en 
diversos països? Demanen, senzillament, ser receptius,... perquè, de fet, aquestes 
demandes també estan sorgint al nostre país.  
 
L’any passat varem coincidir amb en Jordi Pigem en unes jornades que es van fer al Parc 
natural de l’Alt Pirineu sobre art, natura i espiritualitat. Aquest any s’han fet jornades en 
quatre espais protegits de Catalunya sobre aquests mateixos temes.  
 
Això vol dir que hi ha un interès creixent per explorar noves formes, noves modalitats de 
connexió amb la natura, que no estan, evidentment, renyides amb les que ja existeixen. És 
simplement, una altra possibilitat més en què la gent busca una relació més profunda, que 
no sigui només l’estètica, per més que també és interessant, perquè l’experiència de la 
bellesa, evidentment, moltes vegades és una porta cap aquests vincles més profunds. 
 
Jo crec que el que aquestes noves estratègies demanen és, com deia, ser sensibles a 
aquestes demandes i oferir diferents possibilitats: espais, moments, per exemple, llocs 
idonis per gaudir de la sortida o la posta de sol o la lluna plena. Si el lloc és agradable i està 
ben condicionat, segur que hi anirà molta gent, seguríssim, això està garantit, perquè ja 
funciona en molts altres llocs. És una activitat que es sol fer en silenci i que, si es gestiona 
bé, és un benefici més, i no pas petit, que el parc aporta a la societat urbana propera. 
 
Per què, què tenim al nostre entorn? Tenim les notícies de cada dia: només cal engegar la 
ràdio al matí o mirar les planes del diari per veure que hi ha mentides i enganys per tot 
arreu. Davant d’això, podem constatar que la natura és verídica, sempre ens diu la veritat, 
no enganya mai. No hi ha traïció, no hi ha corrupció. Té sempre aquest aspecte refrescant, 
saludable. Quan estàs fastiguejat i dius «Ja no puc més», et gires, te’n vas a passejar al 
bosc, te’n vas al prat, i penses «Aquí tot està en ordre».  
 
L’estrès de viure envoltats de màquines que ens marquen uns ritmes que no són, 
pròpiament, els nostres bioritmes, afecta molta gent. Si som capaços de deixar les màquines 
—mòbil inclòs— guardats o silenciats i ens estem unes quantes hores, o un dia, sense 
màquines i en contacte amb la natura, que té els seus propis bioritmes, i sincronitzem els 
nostres bioritmes amb els de la natura, percebrem que ens és enormement benèfic i 
regenerador. Qualsevol persona que ho hagi provat ho sap. Són coses tan evidents que 
gairebé sembla mentida que s’hagin de dir.  
 
Però, certament, hi ha persones que no han estat mai ni un sol dia en silenci a la natura, 
sense cap màquina. Per tant, qui no hagi fet mai la prova, el convido a fer-ho; segurament, 
descobrirà coses que no pot ni imaginar.  
 
He parlat abans de la depressió i de les malalties mentals que generen avui dia, a efectes de 
la comptabilitat de la Seguretat Social, més costos que no pas les malalties físiques. En 
aquest àmbit, la natura certament té una capacitat curativa o generativa extraordinària.  
 



I partint d’aquestes constatacions que, fa pocs anys, els australians van engegar el 
programa «Healthy parks, healthy people»; després van continuar els canadencs, amb 
«Healthy by nature»; i més tard la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura 
(IUCN), amb «Healthy environment, healthy people». Actualment, des de la Comissió 
Mundial d’Àrees Protegides d’IUCN s’està acabant d’elaborar un volum de bones pràctiques 
sobre aquesta qüestió, que probablement sortirà publicat l’any vinent.  
 
Així doncs, aquest és un camp de col·laboració entre els responsables dels espais protegits i 
els responsables de la sanitat. Seria desitjable, penso, que al nostre país també s’establís 
una col·laboració institucional seriosa, no sols per fer alguna activitat aïllada, o per petites 
coses, perquè la salut a partir de la reconnexió pregona amb la natura és un camp 
important,que té un potencial realment molt gran. 
 
També pel que fa a les feines d’educació ambiental que es duen a terme en molts espais 
protegits, a Alemanya s’ha constatat —els alemanys tenen molta tirada a avaluar l’efectivitat 
dels seus programes, cosa que dissortadament no fem gaire aquí— que molts dels seus 
programes educatius tenen poca incidència i que són poc efectius. L’educació ambiental no 
és educació naturalística; és educació per canviar actituds de la gent, canviar per viure amb 
més harmonia i més respecte per la natura. Així, han anat fent proves i han constatat que 
una de les maneres més efectives no és recórrer a les paraules, sinó al silenci total. Això ha 
estat una gran sorpresa, en un país tan racionalista com és Alemanya! 
 
La gran sorpresa és que s’ha constatat que portar la gent tres o quatre hores a través d’un 
bosc centenari, o a la vora d’uns penya-segats a l’hivern, o simplement a contemplar les 
onades, és a dir, submergir-los en alguna experiència... —evidentment, en llocs adequats, 
en moments propicis, i tot plegat ben conduït, amb una mica d’elegància—, sense necessitat 
de fer cap discurs, perquè la gent pugui fruir d’unes vivències una mica potents, s’ha 
constatat, dèia, que tot això canvia molt més les actituds a favor de la natura que no pas els 
programes interpretatius basats en discursos compartius, interferències, deduccions,... 
 
Bé, per acabar voldria fer una cita del Dr. Margalef, el primer i més important ecòleg que ha 
donat Catalunya al món.  
 
En una entrevista que va concedir poc abans de morir —ell d’aquests temes no en parlava, 
perquè era molt gelós de la seva vida interior, ni tampoc ho reflectia en els seus llibres, ni en 
els seus articles—, parlant sobre els grans temes globals, la crisi ecològica, el canvi 
climàtic…, va dir: 
 
«Crec que per tenir una certa pau interior amb relació a tots aquests problemes convé 
restablir una relació reverent envers la natura, o religiosa. Ja sé que això es porta poc, però 
estic convençut que ha de ser la base d’una ètica que faci moure la gent.» 
 
 
 
 
 
 



DEBAT 
 
 
Miquel Rafa (MR): Hi ha hagut una cosa que m’ha cridat l’atenció, quan hem parlat 
d’aquesta mena de canvi respecte a les visions de fa uns quants anys, en què els parcs 
naturals, la natura, s’associaven a unes espècies que calia protegir, a determinats 
ecosistemes o arbres, el que enteníem com a patrimoni natural, la natura, la biodiversitat... 
Avui parlàveu molt dels beneficis per a les persones, d’aquests serveis que proporciona la 
natura als ciutadans… 
 
Quina ha de ser, realment, la prioritat d’un parc natural? Ha de ser protegir aquests valors 
del patrimoni? O oferir beneficis a les persones? Què hem de posar en primer lloc?  
 
Perquè això, al final, és el que es trasllada a molts dels temes que han de tractar els gestors, 
en el dia a dia, i moltes vegades això els provoca molts maldecaps i moltes crítiques. Què és 
primer? Els beneficis de les persones o els valors que té intrínsicament aquesta natura que 
volem protegir? 
 
Jordi Pigem (JP): Jo diria que no es poden separar, que han d’anar plegats sempre. I és 
que seria molt difícil trobar un cas en què contribuir d’una manera efectiva a protegir un 
espai natural no fos també beneficiós per a les persones que el visiten. En aquest cas, 
sempre es dóna aquesta sinergia: si ens beneficia en el camp ecològic, també ens beneficia 
en el camp psicològic, perquè estem molt interconnectats.  
 
Aquest procés que descrius, aquests nous valors als parcs, crec que això mostra que hi ha 
un canvi global de cultura i que estem descobrint una sèrie de valors nous.  
 
Fa trenta anys, no hauríem parlat aquí, a La Pedrera, d’espiritualitat. No hauríem parlat 
d’intel·ligència psicològica, d’intel·ligència emocional..., fora d’un espai religiós. No hauríem 
parlat de caminar en silenci per la natura, etc. Són coses que descobrim des d’una 
perspectiva sovint laica, urbana… 
 
Aleshores, si vols que generem una mica de debat, l’única cosa que he trobat, de tot el que 
ha sortit, és que, en el cas particular del Parc Natural de Collserola —a diferència d’aquests 
altres espais, com els Carpats…—, el fet de tenir una gran metròpoli com Barcelona al 
costat fa que el parc, a més del cor, encara hagi de ser el pulmó de la gran ciutat. 
Evidentment, seria una gran experiència que es fes una setmana en silenci als Pirineus, 
potser al Montseny…, i m’encantaria participar-hi! 
 
Però al costat de Barcelona, per als gestors de l’espai natural, és difícil trobar aquests 
espais de contemplació, llocs des d’on es pugui veure les sortides de sol, les sortides de 
lluna i les postes de sol (i em sembla una idea fantàstica!)… I ja m’agradaria que l’any vinent 
poguéssim disposar d’espais d’aquests, perquè es traduiria no sols en un increment del 
benestar de les persones, sinó del PIB de la ciutat. Per tant, seria un bon argument per 
convèncer l’alcalde: augmentar el PIB de la ciutat amb una petita inversió d’uns pocs 
centenars, milers d’euros, per muntar unes plataformes per mirar postes de sol o sortides de 
sol.  
 
Però també és un parc que té una altra dimensió: constitueix una via d’escapament per a 
molta gent que necessita els esports extrems. Però, parlant també d’esports extrems, la 
icona màxima de l’esport extrem a Catalunya, evidentment, és Kilian Jornet, que té uns 
valors personals que, evidentment, no comparteixen alguns dels seus seguidors. Però en la 
seva carta de valors, publicada a Internet no fa gaires mesos, ell n’anomena, entre d’altres, 
tres: simplicitat, responsabilitat i silenci. Precisament! Perquè una de les raons per les quals 
li agrada córrer durant dies i dies —això és una altra cosa— per la muntanya és perquè hi ha 



silenci. En el fons, ell també ho vincula a això, i potser gràcies a això obté tots els triomfs 
que obté. Perquè en el fons té aquesta connexió espiritual implícita. 
 
Josep M. Mallarach (JM): Jo voldria respondre des d’un altre punt de vista, perquè tinc 
l’experiència de gestor d’espai protegit i conec els conflictes que es poden donar.  
 
Des dels organismes internacionals, com IUCN la teoria de la conservació de la natura diu 
que els espais naturals protegits poden tenir diversos objectius, a banda de l’objectiu 
principal, que és la conservació del patrimoni natural. En poden tenir diversos i fins i tot al 
mateix nivell, però, en cas de conflicte, la prioritat ha ser la conservació del patrimoni natural. 
Perquè aquesta és la seva raó de ser. Per tant, si es perd el patrimoni natural, tota la resta 
de valors, que estan vinculats a aquest patrimoni natural, evidentment també s’empobreixen.  
 
Per tant, diria que es tracta que s’impulsin totes les estratègies per fer-los compatibles, o 
que s’intentin reconduir. Perquè moltes vegades les coses que passen als parcs no les 
impulsen els seus gestors, sinó altres instàncies, altres col·lectius, organitzacions o entitats 
ciutadanes…, i els gestors procuren moderar-les, reconduir-les.  
 
Hi ha activitats que, a l’hora de la veritat, sí que comporten conflictes de conservació reals. 
N’hi ha que poden ser compatibles o no i per tant, que poden ser admissibles o no.  
 
Estic d’acord que els beneficis als visitants o usuaris dels parcs hi són, però certes activitats 
d’ús públic poden generar grans impactes en una àrea metropolitana, com la de Barcelona, 
de 4 o 5 milions de persones (que vol dir, per les xifres que he vist del Parc de Collserola, 
més de 2 milions de visitants l’any). És a dir, no totes les maneres d’acostar-se a l’espai 
protegit, amb aquestes quantitats tan ingents de visitants, són innòcues.  
 
Tothom en treu un benefici, certament. Però també depèn de l’actitud amb què hi vagin, i de 
molts altres factors. D’altra banda, també és veritat que, poc o molt, moltes activitats d’ús 
públic massiu causen alguns perjudicis a la conservació de la natura: de vegades gairebé 
inapreciables i, en alguns casos, potser prou considerables. En definitiva, és un camp molt 
complex, i crec que aquí els gestors tenen una gran responsabilitat.  
 
Per això he volgut apuntar aquestes noves tendències. Perquè moltes vegades és molt difícil 
—o molt incòmode— haver de dir que no a determinades iniciatives, i és més fàcil promoure 
alternatives que puguin ser més compatibles, mirar de desenvolupar modalitats 
d’acostament més existencial i més harmònic amb la natura, intentar que l’ús públic s’orienti 
més cap aquesta direcció, ja que, a més, aquest tipus d’activitats són més beneficioses per 
a la salut física i mental de les persones que no pas les activitats esportives massives, molt 
ràpides o d’altra mena, els beneficis de les quals són més qüestionables (de fet, n’hi ha que 
acaben amb la salut una mica malmesa, després de córrer 70 km seguits…). D’altra banda, 
sobretot quan es tracta de grans acumulacions de participants i de persones que els 
acompanyen, que els volen veure, fotografiar…, els actes esportius poden causar problemes 
a la natura.  
 
JP: Potser cal matisar-ho, hi estic completament d’acord. Quan deia que sempre hi ha una 
sinergia beneficiosa, no volia dir, evidentment, que tothom pot fer el que vulgui. No vol dir 
que s’hi pot amb bicicleta, amb els altaveus al màxim, o que es facin accions que redueixin 
la capacitat ecològica d’un parc.  
 
El que volia dir és que el que realment beneficia la integritat del parc, la conservació de la 
seva riquesa, biodiversitat, etc., en el fons beneficia totes les persones. I les activitats que 
s’han d’evitar són potser les que es poden fer en un altre lloc. Es poden fer en un gimnàs, en 
una discoteca, en un camp de futbol o en altres espais..., que per això hi són.  
 



A nivell superficial potser no, però en el fons aquesta sinergia hi continua sent: el que 
realment beneficia el veritable ésser de les persones coincideix amb el que beneficia el 
veritable esperit dels parcs.  
 
MR: Per posar-vos una miqueta més en un compromís: una cursa multitudinària en silenci, 
seria acceptable, a Collserola? Jo suposo que les curses es deuen fer força en silenci, 
perquè si crides gaire crec que no arribes… 
 
JM: Ho tenen difícil d’enraonar mentre corren. 
 
MR: Quin és l’element que creieu que hauria de prevaler en aquests casos? Com es fa? En 
quines condicions? Quines garanties de protecció ambiental hi ha? En quina època de l’any 
es fa? 
O no, simplement, dir que aquestes activitats no es poden fer perquè són incompatibles. És 
a dir, què és el que creieu que ha de prevaler?  
 
JP: El canvi d’actitud és la clau. El més important de l’educació ambiental és aconseguir el 
canvi d’actitud. Anar a la cursa per demostrar que ets molt fort i que vols batre el rècord és 
una actitud molt diferent d’anar-hi —com fa en Kilian— per fer una immersió absoluta en 
aquell espai i oblidar-te de tu mateix. (Tot i que ell ho fa d’una manera molt extrema, que no 
ens serviria a ningú dels que estem en aquesta sala…). Per a aquestes coses, 
completament d’acord! I és que hi ha quasi com una connexió mística amb la natura… 
 
JM: Una altra cosa que cal tenir present és que la quantitat també determina la qualitat. No 
és el mateix que corrin 30 persones que en corrin 30.000 o 300.000. I els espais naturals 
que estan envoltats de conurbacions urbanes —com és el cas de Collserola— són espais 
estressats, si més no la seva perifèria, però jo diria que, fins a cert punt, tot ells.  
 
La natura d’aquest parc pateix l’estrès que causa tot el teixit urbà i industrial que li encotilla 
l’entorn, amb el que comporta de tota mena d’impactes, sobretot als sectors fronterers, on la 
pertorbació és més gran. Per això les espècies són diferents. I a les zones nucli, més 
interiors, l’estrès és menor, i aquest és el motiu perquè hi hagi les àrees de reserva natural.  
 
Crec que en aquestes àrees de reserva, on el grau d’integritat de la natura és més gran, 
sobretot quan hi ha hàbitats que són vulnerables, s’hauria de ser molt curós amb les 
activitats d’ús públic que s’hi puguin dur a terme.  
 
Si són activitats de tipus contemplatiu, artístic, poètic, meditatiu, tot això no comporta 
problemes, sempre que el nombre d’usuaris sigui proporcionat amb la mida de la reserva. 
Però hi ha altres tipus d’activitats que en espais de gran fragilitat no són acceptables perquè 
inexorablement causen problemes. Sobretot quan hi ha alternatives. Perquè, 
afortunadament, hi ha espais que són molt fràgils i espais que no ho són tant, i les iniciatives 
potencialment problemàtiques es poden reconduir cap als llocs menys fràgils.  
 
Ara bé, no sé si té gaire sentit entrar gaire en els detalls, perquè crec que un dels elements 
interessants que té aquest debat, justament, és parlar dels conceptes que poden tenir 
interès, no només per a Collserola, sinó, en general, per a molts dels altres espais protegits 
del nostre país. Sobretot per als que són més propers a nuclis urbans. 
 
JP: Un breu comentari: de la mateixa manera que distingim àrees d’especial protecció 
biològica, podríem distingir àrees d’especial valor contemplatiu, dins els parcs, tant a 
Collserola com en d’altres. I això encaixaria perfectament amb el que proposes. 
 
JM: Una activitat molt bonica que es va fer al Montsant —ara estiro aquest fil contemplatiu 
per la banda de la poesia— van ser uns concursos de poesies entre els pobles dels peus del 



Montsant, sobretot de la banda d’Ulldemolins. La gent, allà, té una certa tradició literària. Era 
poesia del Montsant: poemes cantant la bellesa, lloant la majestat… en fi, les 
característiques del Montsant. Això es va fer durant uns quants anys. Van anar agrupant els 
millors poemes seleccionats cada any i els van reunir en llibres. Aquests poemaris són els 
que ara els nens de les escoles de primària d’aquests pobles fan servir per aprendre a llegir. 
I és clar, són els poemes dels seus avis, dels seus oncles, dels seus pares… D’una manera 
per a ells molt propera, canten les meravelles, la bellesa, d’aquest lloc on ells viuen. Doncs 
bé, això és un exemple de les activitats que s’hi poden fer, a vegades molt senzilles per 
incentivar que la gent s’acosti a la muntanya d’una manera diferent i la vegi amb un altres 
ulls.  
 
Certament, hi ha milions d’arbres, però no sols hi ha arbres. La natura és també mestra i font 
de salut. En fi, totes aquestes dimensions, a vegades es poden comunicar millor a través de 
llenguatges artístics que no pas a través de llenguatges tècnics.  
 
Per tant, jo crec que els gestors dels parcs no haurien de tenir por d’obrir el ventall i convidar 
—en aquest cas heu convidat un filòsof— antropòlegs, poetes, pintors, músics, ballarins… 
En fi, implicar totes les arts, totes les humanitats, per veure a través de tots els seus 
llenguatges, de quina manera podem aconseguir que la nostra societat tingui una percepció 
de la natura molt més rica, més plena, més commovedora, més actractiva…  
 
Així, hi ha gent que d’una manera natural només entrar al bosc ja s’estremeixen, però hi ha 
persones que necessiten l’ajut d’algun element artístic per connectar-hi. I l’experiència 
demostra que són molt útils.  
 
A Finlàndia, per exemple, als centres d’interpretació estan introduint el cant de les sagues 
fineses. Els que hàgiu vist El senyor dels anells deveu saber que Tolkien es va inspirar en 
les sagues fineses. Va estudiar finès perquè estava interessat per aquest tema, i per 
escriure aquella trilogia s’hi va basar.  
 
Doncs bé, en el món de les sagues fineses els éssers humans estan connectats a tots 
aquests éssers subtils que conviuen en la natura, els nans, les fades, els elfs,… Tot això 
forma part de la mitologia finesa, i això és viu encara. És a dir, a Finlàndia aquests cants 
èpics s’han transmès de generació en generació i per tradició oral. I als espais protegits no 
els havien utilitzat. Feien servir el llenguatge tècnic, més convencional.  
 
S’han adonat que la majoria de finesos, quan van als parcs, busquen una experiència de 
comunió amb la bellesa i amb la majestat de la natura. I que és molt més útil guiar-los cap 
aquestes experiències a través de les sagues fineses que no pas a través d’un llenguatge 
tècnic o ecològic, més pla i fred, emocionalment parlant. 
 
 



INTERVENCIONS DEL PÚBLIC 
 
 
Per què hi ha una demanda tan gran d’aquest oci esportiu extrem? 
 
JP: Bé, jo diria que en part això té a veure amb una societat hiperaccelerada, hiperactiva. 
No és casualitat que diagnostiquem hiperactivitat a les criatures que creixen en una societat 
on tot va a un ritme que desborda completament els nostres ritmes naturals. I, amb aquest 
excés d’adrenalina, hi ha gent que té la necessitat de cremar d’alguna manera. És part de la 
insostenibilitat del món que hem creat.  
 
Això em porta a una cosa que volia dir abans: no es tracta tant de canviar els parcs; els 
parcs per la seva dinàmica pròpia, ecològica, ja funcionen. Del que es tracta és de canviar-
nos a nosaltres. I no només amb relació als parcs, sinó també amb relació als diners, la 
política…, tot plegat. És el que ens toca avui, reinventar-nos a tots els nivells. I, a vegades, 
els parcs ens poden servir de mestres, precisament, per veure com hem de respectar la 
diversitat de les espècies, com ens podem integrar d’una manera harmoniosa, cíclica, 
dinàmica… Però la clau és la nostra transformació i no la dels parcs. 
 
JM: Per completar aquesta resposta, jo hi afegiria dues coses. D’una banda, hi ha la 
competitivitat, que està també a les venes de la nostra societat. I de l’altra, i amb relació a 
aquesta competitivitat, hi ha el rècord, anar a buscar la millor marca, sobretot en el terreny 
físic. Aquest progrés, aquest creixement s’hauria de dirigir interiorment. Però si es dirigeix 
exteriorment, i quan és només així, en el pla físic, exclusivament, crea problemes. 
 
JP: Sí, i això va lligat a una insatisfacció. Si tu estàs satisfet amb la teva vida, no necessites 
cap rècord. I aleshores si la gent al parc fa tai-txi, per exemple —o contemplació en silenci o 
qualsevol altra activitat d’aquest tipus— és una manera també d’estar més satisfets amb 
nosaltres mateixos. 
 
 
Per reverenciar la natura, potser no cal imaginar-nos que depenem dels parcs…  
 
JM: Està demostradíssim empíricament que qualsevol contacte amb un element natural, ni 
que sigui un ram de flors, o un petit jardí d’un metre quadrat, té efectes molt beneficiosos per 
a la salut mental de les persones. Si tens accés a un gran espai natural, encara millor, i si 
aquest espai natural és íntegre, o poc transformat, molt millor encara. Però és suficient a 
vegades amb una mostra petita per obtenir aquests beneficis, sobretot pel que fa a l’equilibri 
psicològic. És per això que els jardins urbans tenen tanta importància. 
 
I voldria recordar que la ciutat de Barcelona històricament havia estat famosa pels seus 
jardins als segles XIV- XV. Els vergers, en deien: aquests jardins enlairats que hi havia al 
nucli antic de Barcelona. Perquè Barcelona havia estat una ciutat famosa pels seus jardins. 
Van ser suprimits posteriorment i no en queda pràcticament cap, avui en dia. Ara hi ha les 
possibilitats que hi ha. Però, estic completament d’acord que una part d’aquesta resposta 
s’ha de donar a través de la jardineria urbana, pública o privada, depèn dels casos. Per tant, 
res de places dures, de ciment, de formigó, d’acer o de vidre: Natura! 
 



Com es preveu la possibilitat de compensar els propietaris privats del parc de 
Collserola? 
 
Marià Martí, director gerent del parc: Bé, per al·lusions, evidentment la vocació d’aquests 
espais d’ús ciutadà hauria de ser pública, de propietat pública. Com a director gerent he 
demanat al llarg de la història aquestes adquisicions, però no s’han aconseguit les que 
voldríem perquè costa trobar diners per comprar sòl.  
 
Aquesta casa [Catalunya Caixa] va ser un referent, perquè des de la Fundació Territori i 
Paisatge es va voler precisament crear un fons de propietats de custòdia, o d’ús públic, 
posant diners de l’entitat d’estalvis per adquirir sòl. També vaig intentar formalitzar alguna 
operació.  
 
És veritat, és una assignatura pendent. Sobretot en un espai com aquest. A França, per 
exemple, als espais periurbans similars al nostre tot el que protegeixen és públic. És a dir, 
Lió per exemple té 3.000 ha públiques. I aquesta és una vocació molt més clara. Aquí, en 
canvi, fem la viu-viu… Realment, en el cas de Collserola, crec que seria ideal que tot fos 
públic, seria tot molt més fàcil. 
 
JM: Molts països tenen un sistema fiscal que té en compte els beneficis socials que donen 
les propietats privades. De manera que hi ha unes desgravacions molt substancials. És a 
dir, no és raonable que les finques privades que són dins dels espais naturals protegits i que 
generen uns beneficis socials tan importants, a més, hagin de pagar impostos. Seria 
raonable que, com a mínim, els fossin molt reduïts o eliminats del tot. Si és que no es pot 
compensar als propietaris, com a mínim que no hagin de pagar.  
 
D’altra banda, hi ha molts casos també —no conec prou Collserola per saber si això és 
factible o no— en què els propietaris també han pogut impulsar iniciatives. Dins els parcs 
naturals de Catalunya, per exemple, molts propietaris han impulsat iniciatives que els 
generen beneficis econòmics. Els parcs han estat revulsius positius, des d’un punt 
econòmic. Han creat molts llocs de treball, han creat moltes empreses vinculades amb la 
gestió conservacionista, i la gran majoria són privades, no són públiques. Per tant, crec que 
la resposta ha d’anar una mica per aquí: d’una banda, per la fiscalitat, la fiscalitat verda, per 
dir-ho d’alguna manera, que reconegui tots els beneficis ambientals i socials que donen les 
finques privades; i, d’altra banda, per la incentivació de totes les activitats productives, 
econòmiques, que són perfectament compatibles i integrables amb la conservació dels 
espais protegits. 
 
 
Ha de baixar el Parc de Collserola a les diferents ciutats o hem pujar els ciutadans a 
Collserola? Es pot massificar el parc? 
 
 
JP: Bé, pel que tinc entès, si hi ha algú que hagi entrat a la ciutat des del parc, aquests són 
els senglars, oi? Però, en qualsevol cas, em sembla que el que diem ara lliga amb les dues 
perspectives, les dues cares de la moneda, que presentaves.  
 
El que cal és establir una relació més estreta entre el parc i els ciutadans; o entre els éssers 
que tenim dins el parc i els éssers que tenim fora del parc; o entre aquests arbres i les 
persones, els arbres que enfonsen les seves arrels en l’humus.  
 
Etimològicament el gènere Homo ve d’humus. I, en certa manera, biològicament, també el 
podríem incloure en el gènere Homo. Reforçar aquests lligams entre els humans i els arbres 
que creixen de l’humus, sigui de la manera que sigui, crec que és molt bo, tant si pugen els 
uns com si baixen els altres.  



 
Aleshores, pel que fa al problema potencial de massificació del parc i de pèrdua dels valors 
del silenci, crec que es donarà el mateix fenomen que es dóna en tots els ecosistemes 
d’autoregulació. Si una persona que li agrada pujar al parc, perquè hi troba el silenci, perquè 
vol estar més o menys sola, veu que hi ha gent a tot arreu, se n’anirà a un altre lloc, a la 
platja, al Montseny o qualsevol altra banda. És a dir, a mesura que hi hagi més gent al parc 
que hi pugin per trobar el silenci i el trobin molt saturat de nous benvinguts, se n’aniran més 
enllà; potser a caminar una setmana en silenci pels Pirineus o a fer una travessa de quinze 
dies en silenci.  
 
Crec, doncs, que hi haurà un mecanisme d’autoregulació, que és una de les coses que hem 
d’aprendre de la mestra natura. 
 
JM: Estic d’acord amb això, naturalment. Crec que la paraula clau (ja sé que no és una 
paraula que tingui gaire glamur avui en dia) és harmonia. És a dir, trobar maneres 
d’harmonitzar la societat urbana, metropolitana en aquest cas, amb aquest espai natural.  
 
Això pressuposa, d’una banda, promoure-hi un ús públic —el tema d’avui— més respectuós 
amb la natura, i de l’altra, vist des del costat urbà, naturalitzar la ciutat, és a dir, que la natura 
entri més en la ciutat. 
 
No em refereixo només als jardins, tot i que són importants per a la salut i el benestar dels 
ciutadans. També hauríem de considerar tot el metabolisme urbà. El metabolisme urbà 
hauria de ser molt més harmònic amb la natura i, en canvi, ara és profundament 
desharmònic en quasi tots els sentits.  
 
Les fonts d’energia que fa servir, o la quantitat d’aigua, els minerals… Per tant, tots els 
passos que es facin per acostar-nos a un funcionament més acoblat amb les lleis naturals, 
amb menys desordre, són passos que van en la bona direcció.  
 
Tant si és de la natura cap al teixit urbà com si és dels ciutadans cap a la natura, penso que 
és difícil que es produeixi un canvi en profunditat en el metabolisme de les ciutats, si no és 
impulsat per persones que hagin connectat profundament amb la natura. És aquí on crec 
que els parcs poden tenir un paper important en els àmbits urbans. 
 
Les tendències emergents que he esmentat abans crec que s’autoregulen per elles 
mateixes. La massificació d’activitats solitàries, per exemple, no es pot donar, ja que si la 
gent busca solitud no es massificarà mai. Simplement perquè no busca això.  
 
Nosaltres som conscients que el Parc de Collserola està en una situació d’estrès, i no hauria 
d’ncentivar que hi vagi més gent. Allò que crec que seria interessant és millorar la qualitat de 
la relació dels visitants amb el parc. Jo simplement he apuntat algunes línies per millorar la 
qualitat, no per millorar la quantitat: la qualitat de la visita, a través d’una connexió més 
profunda tant a nivell físic com psíquic i espiritual. 
 
JP: I perquè això funcioni hi ha una cosa que és essencial, i que per a mi seria el resum de 
tot el que hem dit: l’expressió que hem fet servir fins ara: canvi d’actitud.  
 
Passar d’una actitud en què jo exploto el parc, en benefici propi, a una actitud molt més 
reverencial. Si hi vas amb actitud reverencial, tot el que facis amb actitud de reverència per 
la natura té moltes possibilitats de ser perfectament ecològic. 
 
JM: També hi afegiria: actitud de responsabilitat i de reciprocitat. En la mesura que som 
conscients que la natura ens dóna uns beneficis, ens hem de preguntar «què hi podem 
aportar?», «què podem tornar al parc?». Ja sé que els gestors de Collserola feu moltes 



propostes en aquest sentit, però estic convençut que tota aquesta línia de coresponsabilitat 
és importantíssima. Perquè, en el fons, si anem a les arrels de molts problemes, no sols pel 
que fa al parc, si no pel que fa a molts altres àmbits en què ens movem, hi trobem les tres 
“is” famoses: la inconsciència, la ignorància i la irresponsabilitat. 
 
Per tant, hem d’atacar per aquests tres fronts:  
 
D’una banda, hem d’aconseguir que la gent sigui més conscient, i això crec que es pot 
aconseguir a través de propostes com les que hem indicat. D’altra banda, cal que tingui més 
coneixement, sobre quin és el seu paper en la natura; la gent ha de comprendre que som 
estrictament dependents de la natura perquè no podem estar ni cinc minuts sense respirar, i 
l’oxigen ens ve de la natura, ens ve dels arbres. I, finalment, ha de tenir com a tercer eix la 
responsabilitat.  
 
Per tant, crec que totes les iniciatives que es fomenten des del parc haurien de procurar 
estimular un d’aquests vessants, o potser totes tres, per aconseguir que els beneficis de la 
visita es puguin traduir en un increment de consciència, de coneixement i de responsabilitat. 
 
JP: L’únic que afegiria és que, tornant a la imatge del cor, això em suggereix que podríem 
tenir una relació amb els parcs, amb la natura en general, de tu. Una relació com la que tens 
amb una persona.  
 
I lligant amb el que deies de coresponsabilitat: no sols és que el jo puc aprofitar, que puc 
aprendre, sinó que entro en un diàleg i aprenc, i escolto. El silenci és precisament per això, 
per escoltar.  
 
Si tractes un arbre com un tu, i no com un objecte, tot canvia molt. Aleshores és quan el pots 
abraçar, per exemple. I el mateix val per a tots els éssers vivents que hi ha en un 
ecosistema. 
 
Aleshores aquest canvi d’actitud es concreta en això, en un canvi de relació que és veure la 
natura com a partner, que diuen en anglès, que funciona millor. Si aquí en diem company, 
és una cosa més limitada. Un partner pot ser un partner de negocis, però també és un 
partner la teva parella. Cap aquí crec que és cap on hauríem d’anar i cap a on, a poc a poc, 
anem.  
 
JM: Jo diria que no tenim alternativa. 
 
JP: I no hi ha un altre lloc on puguem anar. 
 
MR Molt bé, fins aquí aquest debat. Espero que hagi estat interessant. Us donem les gràcies 
per la vostra assistència. I agraïm a tothom, especialment als impulsors del parc, aquesta 
iniciativa, gràcies a la qual hem pogut fer aquest debat.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 


