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“Agenda Fèrtil” fa una anàlisi sobre les accions artístiques i 
creatives envers la problemàtica climàtica. Des de la consciència 
socioambiental, intenta trobar respostes més enllà de les reivin-
dicacions ecològiques clàssiques, i reclama una vida sostenible, 
coherent i plena de sentit. A través d’altres mirades i llenguatges 
més creatius pretén trobar mecanismes per a la reflexió sobre 
la nostra relació amb el medi ambient. L’Agenda Fèrtil és l’eix 
vertebrador que aplega les paraules que han conduït les diferents 
accions del projecte davant la problemàtica, i que posen de mani-
fest com l’agenda política actual manca de solucions autèntiques 
i eficaces envers el canvi climàtic. Una manera de dir que tot allò 
que diem i tot allò que fem importa, i que tot té una causa-efecte. 
El propòsit és facilitar un diàleg per tal de reconciliar-nos amb 
tot allò que és vida; provocant curiositat a l’espectador mit-
jançant accions, es vol activar la consciència i afavorir l’afecció 
emocional vers la natura.

Paraules Clau: Natura, Humà, Cultura, Distància, Crisi, Vida sostenible,

Noves mirades, Ecoart, Acció, Consciència.

“Agenda Fèrtil” hace un análisis sobre las 
acciones artísticas y creativas hacia la pro-
blemática climática. Desde la conciencia so-
cio ambiental, intenta encontrar respuestas 
más allá de las reivindicaciones ecológicas 
clásicas, y reclama una vida sostenible, co-
herente y llena de sentido. A través de otras 
miradas y lenguajes más creativos pretende 
encontrar mecanismos para la reflexión 
sobre nuestra relación con el medio ambien-
te. La Agenda Fértil es el eje vertebrador 
que reúne las palabras que han conducido 
las diferentes acciones del proyecto ante la 
problemática, y que ponen de manifiesto 
cómo la agenda política actual falta de solu-
ciones auténticas y eficaces frente el cambio 
climático. Una manera de decir que todo lo 
que decimos y lo que hacemos importa, y 
que, todo tiene su causa-efecto. El propósito 
es facilitar un diálogo con el fin de reconci-
liarnos con todo lo que es vida. Provocando 
curiosidad al espectador mediante acciones, 
se quiere activar la conciencia y favorecer el 
apego emocional hacia la naturaleza.  

“Agenda Fèrtil” analyzes the artistic and 
creative actions towards climate problems. 
From the socio-environmental conscience, 
it tries to find answers beyond the classic 
ecological claims and complain about a 
sustainable, coherent, and meaningful life. 
Through another way of looking and more 
creative languages, tries to find mechanisms 
to think about our relationship with the 
environment. The “Agenda Fèrtil” is the 
main point that brings together the words 
that have caused the different actions of the 
project to the problem, and that shows how 
the current political agenda miss authentic 
and effective solutions to climate change. 
A way of saying that everything we tell and 
everything we do matters. Everything has 
its cause and effect. The suggestion is to 
facilitate a dialogue in order to reconcile us 
with every kind of life. By causing curiosity 
to the observer through actions it is wanted 
to activate the conscience and benefit the 
feel affection for nature.
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Com hem arribat fins a aquest punt? A aquesta desvinculació  
i desconnexió amb el que ens envolta? Hem perdut sensibilitats, 
empatia, amor. L’humà sempre ha exercit un domini sobre 
els altres cossos i la terra, aquest domini l’ha portat a un abús 
desmesurat de privilegis que ha derivat en una profunda crisi 
estructural i ecològica que qüestiona les nostres maneres de 
viure. El més paradoxal però, és com en la societat actual que 
té a l’abast tota mena d’informació i que es considera mera-
ment intel·ligent ens puguem trobar insensibles davant dels 
problemes que al cap i a la fi posen en risc les nostres vides i els 
nostres futurs.

El pensament socioambiental pretén estudiar la relació hu-
manitat-naturalesa plantejada en tres dimensions: la creació i 
concepció del món, la influència de l’entorn físic i els humans 
com a factor de canvi del medi ambient. Com que hem deixat 
de parlar amb tot allò que viu, el projecte fa una anàlisi de les 
actituds que tenim amb el món i intenta entendre la relació de 
l’humà amb la natura. Per què sempre pensem la natura com 
una escenografia? Certament la cultura ens influencia profun-
dament en la manera de pensar i determina la nostra manera de 
percebre i interpretar el món, per això s’explora també sobre la 
concepció del paisatge, que fa que el medi deixi de ser natural 
per ser cultural. Seguidament s’analitzen les maneres de viure 
que tenim en societat: el món rural i el món urbà, i de com la 
segona ens ha allunyat dels entorns naturals. En conseqüència, 
al final arribem a la crisi ecològica, un conflicte que cal dispu-
tar des de diferents perspectives i disciplines.

Ja fa dècades que el tema del canvi climàtic està present a 
l’agenda política, aparentant demostrar interès però alhora de 
la veritat no és una prioritat i amb el temps queda aparcada 
i sense accions efectives. Davant el disgust i la ràbia amb la 
situació actual, sorgeix la necessitat d’expressar-la i d’activar 
consciència. Com es pot fer créixer la sensibilitat és la pregun-
ta transversal durant tot el projecte. Per què hi ha gent que en 
té més que d’altra de sensibilitat? Com es pot fer per estimar 
l’entorn i tenir-ne cura? Com es pot arribar a conscienciar per 
a mantenir una relació sostenible amb el medi i entendre que 
nosaltres actuant de forma local, som un factor de canvi amb 
efecte global a la nostra societat? Durant tot el projecte van 
apareixent diverses qüestions.
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LA RELACIÓ NATURA-HUMÀ

Dicotomia Objecte-Subjecte
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L’oposició entre objecte i subjecte ha estat central en tota la mo-
dernitat. Els conceptes de Natura i Humà i la seva relació han estat 
sempre posades en qüestió. Una raó d’aquesta contraposició podria 
ser l’antropocentrisme, una concepció que ha ocupat gran part 
de la història, la qual considera l’ésser humà i les seves necessitats 
com el centre de l’univers. L’Humanisme va ser el corrent vital per 
posar l’home al centre; l’ésser humà capaç d’observar, analitzar i 
dominar el seu entorn, va passar a ser un subjecte individual. Tot 
es planteja i s’analitza en funció d’ell.

Gonçal Mayos i Solsona, filòsof actual, assagista i professor de 
la Universitat de Barcelona, especialitzat en pensadors moderns, 
en el text “La distinció Subjecte-Objecte en la filosofia de la Histò-

ria” (1988) ens mostra aquesta dicotomia central en la filosofia 
moderna. Tal com s’explica a la seva obra, l’Humanisme es va 
allunyar dels dogmes medievals proclamant la llibertat de pensa-
ment. Amb el pensament humanístic doncs, s’impulsen els estudis 
de llengua, literatura i filosofia i es focalitza l’interès i curiositat cap 
al coneixement científic i el procés tècnic. Gràcies a la impremta 
es difonen les idees humanistes de manera que es facilita l’expansió 
de la cultura.

L’Humanisme i l’Antropocentrisme van modificar la mirada 
de la filosofia en l’època Moderna. Descartes, filòsof racionalista 
francès del segle XVII, tematitza la distinció entre substància 
pensant i substància extensa. També trobem Giambattista Vico, 
advocat napolità, filòsof de la història i sociòleg, el qual, en la 
línia dels principis que guien la Modernitat, desmitifica el conei-
xement físic-mecànic-matemàtic de la natura i confirma la his-
tòria com el coneixement propi de l’humà. I diu que l’home, en 
tant a subjecte humà, coneix millor allò que fa (la història) que 

el que li ve donat (la natura) (Vico, n.d., Mayos, 1988, p.130).
Mayos (1988) exposa les dues posicions extremes d’aquesta 
distinció entre subjecte-objecte expressades en les filosofies 
de Kant i Herder. Segons l’autor són dos arquetips extrems i 
representatius, entre aquestes dues postures però trobaríem 
tota la resta, un ampli ventall de posicions intermèdies.

En un dels extrems trobem Kant el qual rebutjant tota in-
tervenció divina. Creu que l’humà és subjecte gràcies a la raó, 
i és a partir d’ella que s’estableix el que és pròpiament humà: 
la moralitat, la societat il·lustrada i justa. La natura, per a ell és 
l’objecte (passiu, determinativament reglat i receptiu) on s’han 
d’inscriure els fins humans (Kant, n.d., Mayos, 1988, p.131). 
Tal com diu, la natura tocada per l’acció de l’home es converteix 
automàticament en història, la veritable natura humana.

En contraposició, trobem a Herder, per a qui la història 
i la natura no formen dos mons oposats, ni la societat o 
comunitat humana representa cap ruptura de l’ésser natural 
humà. El subjecte humà és vist com una acumulació de raó, 
sentiment, passió, voluntat, entusiasme, moralitat, capacitat 
d’estimar, intuïció. Per l’autor, aquest és harmònic amb la 
natura i no s’ha de trobar aïllat d’aquesta. Hi ha una conti-
nuïtat d’humà i món, d’història i natura, de raó i instints, de 
moralitat i animalitat. Segons Herder, la natura és el gran 
subjecte-objecte còsmic, ja que no hi ha un objecte fora 
d’ella. El subjecte-humà és una criatura del subjecte-objecte 
còsmic total (Herder, n.d., Mayos, 1988, p.135).

D’altra banda, Jörg Zimmer i Mónica Carbó Ribugent, 
professors de la Universitat de Girona, en el manual intro-
ductori “La filosofia alemanya contemporània” (2012), a l’apartat 
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de Scheler, gestador del naixement de l’antropologia filosòfica 
(1928) ens parlen de com Scheler veu l’humà com un ésser viu 
que forma part de la natura, com a persona o com a identitat 
personal, que transcendeix la mateixa naturalesa. Des de la seva 
posició al món, l’humà disposa d’autoconsciència i, per tant, de 
la possibilitat que la seva conducta no es trobi determinada pels 
instints. Com que se sap subjecte, pot mantenir distància amb 
la realitat i objectivar el món com quelcom diferent a si mateix. 
Scheler manifesta també “com que l’ésser humà ha perdut re-
lació immediata amb el seu entorn, n’ha de formar el seu propi 
en la cultura” (Scheler, 1928, citat a Zimmer i Carbó, 2012).

D’igual manera, en el text de “Filosofia de la Naturalesa i Cièn-

cia” (1996), Antonio Pérez Quintana repassa les teories del fi-
lòsof Schelling i la seva Filosofia Natural. Schelling afirma que 
la natura és autònoma, ja que es dóna a ella mateixa les seves 
pròpies lleis. “La ciència empírica és qui concep la natura com 
a producte (natura-objecte), mentre que la filosofia pren la na-
tura com a productivitat (naturalesa-subjecte).” (Schelling, n.d, 
Pérez Quintana, 1996, p.65). El filòsof evidencia els riscos de 
l’absolució i racionalitat cientificotècnica moderna que explota 
a la natura, i la concep com a material sobre el qual se li aplica 
el poder dominador, i com així la natura queda un objecte a 
disposició de l’home.

La Revolució Industrial està directament relacionada amb la 
desvinculació de l’humà amb la natura. En aquell moment, la 
burgesia es va convertir en un grup social dominant, que va arri-
bar al poder polític i econòmic conjuntament amb els propietaris 
de les terres, els quals van aprofitar les tècniques modernes per 
utilizar per a les seves explotacions agrícoles (Moreno, 2010). 

L’aparició de les màquines doncs, van provocar una separa-
ció real del cos amb la terra, amb els altres éssers vius i l’en-
torn. Tal com Mireia Boya Busquet manifesta en el seu llibre 
de “Trencar el Silenci”. 
 

“Creure que la ciència ho solucionarà tot és renun-
ciar a l’ètica i voler modificar les regles de la natura. 
Des d’un antropocentrisme liberal, capitalista, que es 
pensa, i es creu, per sobre de totes les coses. I que posa 
preu a la vida en monedes de plata” (Boya, 2020 p.41).

 La filòsofa alemanya contemporània Heuser-Kessler (1986, 
citada a Pérez Quintana, 1996) emfatitza amb la Filosofia Natural 
de Schelling, que posa en relació la qüestió de la productivitat 
i l’autoconstrucció de la natura amb el problema de la concilia-
bilitat de la natura i la llibertat. Per a Kessler (1986) la Filosofia 
Naturalista de Schelling és una referència a tenir en compte en 
el moment actual, ja que manté obert el debat sobre la fonamen-
tació naturalista i l’ètica ecològica. Com també sosté el francès 
psicoanalista, filòsof i activista Félix Guattari en el llibre “Las tres 

ecologias” (1996) on adverteix que avui menys que mai la natura 
pot separar-se de la cultura. Explica que s’hauria d’aprendre a 
pensar “transversalment” les interaccions entre els ecosistemes, 
les mecanosferes i l’Univers de referències socials i individuals. 

“De la mateixa manera que unes algues mutants  
i monstruoses envaeixen la Laguna de Venècia, les 
pantalles de televisió estan saturades d’una població 
d’imatges i enunciats degenerats” (Guattari, 1996, p.34).
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Cal remarcar que el viatge històric sobre la visió relació 
natura-humà ha estat a través d’autors referents de la cultura 
occidental i majoritàriament del gènere masculí. És necessari 
prendre consciència que les diverses nocions sobre la natura-
lesa responen a processos històrics específics.  

“Moltes comunitats rurals del Tercer Món construei-
xen la naturalesa de maneres sorprenentment diferents 
de les prevalgudes formes modernes. Elles signifiquen 
i utilitzen els seus ambients naturals de maneres 
molt particulars. Els estudis etnogràfics revelen 
com aquestes comunitats han construït un conjunt 
de pràctiques coherents per pensar, relacionar-se  
i utilitzar el fet biològic” (Escobar, 1999, p.246).

En definitiva aquesta concepció que tenim de la naturalesa 
i la cultura, com si fossin dues realitats separades, és producte 
de la història occidental. Per tant, no existeix un únic model 
cultural de naturalesa, sinó que les perspectives són construïdes 
cosa que determina la nostra connexió amb la resta del món i 
el com ens relacionem.
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LA CULTURA

Maneres i percepcions d’entendre el món
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La cultura és considerada una cosa pròpiament humana amb la 
qual podem crear altres realitats, fent-nos situar en un espai i 
un temps diferents dels de la realitat-natura.  

“La percepció del món que tenim ens ve programada 
per la nostra llengua, i no seria gens agosarat que 
aquest principi l’apliquéssim a la totalitat de la cultu-
ra. És a dir, persones de diferents cultures no tan sols 
parlen llengües diferents sinó que, en certa manera, 
habiten diversos mons sensorials... La cultura és el 
mitjà de comunicació de l’home i no existeix cap 
aspecte de la vida humana que la cultura no toqui. 
[...] Té molt a veure amb la manera com els individus 
s’expressen emocionalment. La manera com pensen, 
com es mouen, com planegen i resolen problemes, 
com projecten les seves ciutats, etc.” (Serrano, 1990, 
citat per Garcia Grau, 1994, p.233). 

El llenguatge és l’eina amb la qual l’humà viu el món i es co-
munica amb el que l’envolta. És el que simultàniament li servei-
xen de base per a la seva construcció i estructura del món, amb 
ella podem posar nom a les coses i als sentiments. Emilio Lledó 
a “Mirar con palabras” (2020) de RTVE diu que els humans estem 
travessats per dues fletxes: la de la paraula i la dels sentiments. 
Per a Lledó (2020) i Serrano (1990) la cultura ens influeix en la 
nostra percepció del món i la nostra expressió verbal i emoci-
onal. Lladó (2020) expressa que “un no pot ser feliç en un món 
envaït d’infelicitat”. Serà per això que cada vegada hi ha més 
persones insatisfetes, que perceben un món injust?

Com segueix dient Lladó (2020), la cultura no pot perdre 
mai l’ideal de justícia i de bé; i que aquests són els valors a 
què han de tendir els éssers humans per a la construcció de 
la societat. La construcció d’una nova societat més justa passa 
pel nou pensament ecològic explica el naturalista i escrip-
tor Joaquín Araújo a la revista “Mètode” (2011). Per a l’autor 
aquest pensament ha d’incloure dos principis fonamentals: la 
multiplicitat (respecte cap a les diferències) i la reorganització 
profunda de les prioritats (on destaca la comunicació). Araújo 
diu que cal recuperar el veritable sentit de les paraules, i “eco-
logitzar la comunicació ha de ser l’objectiu a assolir en un futur 
immediat” (Araújo, 2011). L’autor considera que ara mateix, la 
comunicació és un instrument de control a favor del mercat i 
on els detalls ocupen el lloc de les coses essencials. Per això cal 
que els mitjans i la informació ambiental siguin transparerents, 
comunicant que l’essencial és la “vivacitat” (desenvolupament 
humà sense menystenir la natural) i exercint un rol educatiu. 

Tanmateix, les aportacions dels autors Serrano (1990), 
Lladó (2020) i Araújo (2011) donen importància a la paraula a 
fi que permetria harmonitzar la cultura amb la natura per tal 
de fer una societat més justa a través de l’educació que il·lustra 
els valors humans.

L’artista i poeta català Perejaume (2012) treballa també amb 
la paraula i la natura. Al programa “Amb Filosofia” de CCMA, 
TV3 (2012) al capítol “El Paisatge” fa una comparativa entre 
germinar una llavor i germinar un lloc amb l’experiència de la 
paraula. Segons l’autor, quan la llavor germina, és perquè hi 
ha hagut una relació profunda de vincle i de cura; germinar 
un lloc seria per a ell establir una relació profunda, una relació 
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física de debò i de gestos amb el món. A més creu que quan 
aconsegueixes una relació profunda pots arribar a una presèn-
cia absoluta, a una obertura infinita. Així també ho creu amb 
la paraula, “la paraula pot tenir molts usos, la paraula potser 
comunicativa, però la paraula poètica, és paraula potent, 
metafòrica, que ho dóna tot, una experiència superba” (Pere-
jaume, 2012).

L’Auditori ha encarregat a Perejaume la imatge de la tempo-
rada 2019/2020, que ha anomenat amb la sèrie “Botànica del so”. 
La botànica forma part de la gràfica que plasma el món de les 
plantes i juga amb el concepte de l’alè del vent i els arbres com 
un instrument de vent, ja que cada vegada que bufa es desplega 
un so, una música diferent. La col·laboració de Perejaume posa 
en valor el foment del diàleg entre les arts d’una manera unifi-
cada i transversal. 

Imatge de la temporada L’Auditori 2019/2020.

Dissenyada per l’artista Perejaume.

 L’artista Mariona Moncunill, en un dels seus projectes investiga 
sobre els elements narratius. Aprofitant que les plantes del Jardí 
Botànic de Hèlsinki queden cobertes sota la neu i les cartel·les que 
les acompanyen queden visibles, amb l’ajuda d’una guia habitual va 
llegint i descrivint les plantes amagades. D’aquesta manera les plan-
tes apareixen així com tres imatges mentals diferents: la imaginada 
per la guia, la imaginada per a l’artista en escoltar la seva descripció 
i la imaginada per l’espectador.

Així doncs, la paraula defineix conceptes i ens influencia en 
la forma com entenem el món. La paraula és una bona eina 
per explicar i alhora poder persuadir la societat.

Mariona Moncunill, Hèlsinki 2013.

“Signs causing mental images causing oral descriptions causing mental images”.
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EL PAISATGE

Natura al servei Humà
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Tal com deia Oscar Wilde, “la Vida imita l’Art molt més que 
l’Art imita la Vida”. I que “les coses existeixen perquè les veiem i 
el que veiem i com ho veiem depèn de les arts que ens han influït” 
(Wilde, 1891). 

Aquesta idea és aplicable al concepte de paisatge. L’artista 
Roger Caparó, en el seu text “Aquell Lloc on els pollastres passegen 

crus” (2012) ens parla de la idea de paisatge com alguna cosa 
que no existeix, sinó que ens l’hem inventat i que, la bellesa 
no és mai un fenomen natural, sinó sempre una interpretació 
cultural; ja que els humans tenim la necessitat d’interpretar tot 
allò que ens envolta.

Similar a Caparó (2012) ho pensa Albert Martinez Lòpez-
Amor. A l’exposició “Relat de Belles Coses Falses” (2013) del 
centre d’Art Lo Pati d’Amposta, l’autor explica que el paisatge 
no existeix en si mateix malgrat que el llenguatge quotidià ha 
arrelat la confusió entre paisatge i natura i que el paisatge per-
cebut com quelcom immutable, no és més que una percepció 
canviant. Segons Lòpez-Amor, el primer model de paisatge van 
ser el camp i el jardí inventats i construïts per l’humà a través 
de la pintura i la poesia. 

La dimensió visual és una part essencial de la idea de paisatge 
des dels seus orígens fins avui. El polític i expert mediambiental 
francès Lucien Chabason (n.d, citat a Martinez Lòpez-Amor, 
2013) creia que els artistes anaven per davant dels altres i que 
s’anticipaven a la seva experiència. 

Perejaume (2012) explica com el concepte de paisatge s’ha 
explotat de tal manera que quan parlem d’ell ja no sabem ben bé 
a què ens referim a causa del munt de percepcions i definicions 
diverses.

Similar a Lòpez-Amor (2013), Roger (2012) assegura també 
a “Relat de Belles Coses Falses” que cada època aporta nous pai-
satges que van estretament lligats a l’evolució de l’art, la ciència 
i la tecnologia. Creu que la revolució digital que estem vivint 
ara mateix transformarà de dalt a baix la nostra sensibilitat i 
generarà nous paisatges que encara són impredictibles per a 
nosaltres.

De fet el geògraf català i director de l’Observatori del Paisatge 
de Catalunya, Joan Nogué i Font, en el seu text “Paisatge i iden-

titat territorial en un context de globalització” (2005) ens explica 
com la interacció entre l’humà i la natura dóna a la regió un 
caràcter distintiu que la fa única, i que aquesta projecció a part 
de la dimensió material, també presenta una dimensió espiritual 
i simbòlica. “El paisatge és, per tant, un concepte enormement 
impregnat de connotacions culturals del seu passat, del seu pre-
sent i potser també del seu futur” Nogué (2005).

Perejaume (2012) ens parla com el Romanticisme del se-
gle XVIII és l’inici del distanciament amb la natura, ja que en 
aquest període la manera de sentir i concebre la natura passava 
per la contemplació i idealització. Creu que la contemplació de 
la natura ens ha distanciat en certa manera d’ella, veient-la com 
quelcom a ser consumit.

D’altra banda l’artista Fina Miralles (2003) creu que contem-
plar és veure’s en els altres i en el tot. Per això és tan important 
aprendre a mirar la naturalesa, ja que per a ella és el camí, el 
vehicle per al coneixement i la consciència, és a dir que contem-
plar pot ser un apropament a la natura. Per a Miralles, l’art i la 
cultura van de la mà, i considera l’art com la clau que obre les 
portes invisibles a la comprensió del món i d’un mateix. 

C
O
L
L
I
T
A
 
D
E
 

R
E
F
E
R
E
N
T
S



32 33

Segons Perejaume (2011) però aquest model ha arribat fins a 
l’actualitat on el tracte amb el món i la contemplació òptica no 
permet tenir relacions físiques i fèrtils entre les persones i la na-
tura, i ens fa reflexionar sobre la veritable relació, la qual només 
és possible amb el més pròxim i immediat.  

“Havíem oblidat massa sovint que la vida és, en essèn-
cia i alhora, espacial i emocional. Interactuem emocio-
nalment i de manera continuada amb els llocs, als quals 
dotem de significats que retornen a nosaltres a través 
de les emocions que ens desperten” (Nogué, 2017).

Nogué, constata que mai com ara s’havia parlat tant de pai-
satge a causa de la consciència ambiental, l’extensió galopant 
de les ciutats i l’increment de la sensibilitat estètica per part de 
determinats grups socials. I conclou que estem en un procés 
de revalorització dels llocs.

En aquesta línia, existeix el projecte “Terra Lab” el qual pretén 
renovar la mirada sobre el territori i el paisatge català posant 
en estat de debat i de creació ambdós conceptes, a partir del 
diàleg entre fotògrafs i pensadors contemporanis. Albert Gusi, 
un dels artistes que hi participa, paral·lelament desenvolupa 
també projectes amb una mirada particular cap al territori, el 
paisatge i la natura des del camp de la fotografia. El projecte 
“Línia fotogràfica travessant els límits comarcals del Berguedà i 

el Ripollès” (2004-2016) consisteix en enregistrar la frontera 
d’aquestes dues comarques a través de divuit papers fotogrà-
fics, els que després d’estar exposat hores al sol el paisatge que 
estava en contacte directe queda registrat.

Albert  Gusi, 2004/2016.

Línia fotogràfica travessant els límits comarcals del Berguedà i el Ripollès.

Convé recalcar les paraules de Nogué quan diu que anem 
escassos de sensibilitat paisatgística i que cal a l’impulsar una 
sensibilitat, una cultura, una “consciència de paisatge”. La cons-
ciència ambiental és la que permet protegir determinades porci-
ons de territori especialment valuososes per la riquesa ecològica 
(Nogué, 2005, p.182).

Martí Boada, professor de ciències ambientals, a “Paisatges 

en transformació”  (2009) explica que actualment el concepte de 
paisatge no es pot separar de la crisi ambiental, entesa com a crisi 
civilitzadora. Boada creu que ens trobem en una societat urba-
na, que a mesura que s’ha anat fent més culta, ha oblidat l’origen 
primari dels productes indispensables per al seu sosteniment 
metabòlic i confessa “en els paisatges, la biodiversitat no s’ha 
d’entendre com un món de curiositats botàniques i faunístiques, 
sinó com un indicador de qualitat i sostenibilitat en el territori” 
(Boada, 2009 p.31).

En definitiva, si el paisatge és un producte sociocultural, in-
fluenciat per la nostra interpretació del món, convé reforçar una 
cultura de paisatge que afavoreixi la presa de consciència, i esta-
bleixi vincles per tal de valorar i estimar el que ens envolta. Serà a 
través del vincle que es podrà cuidar i protegir el paisatge.
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VIDA RURAL

El cordó umbilical cap a la natura
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Gustavo Duch (2019) veterinari, coordinador de la revista 
Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures i col·laborador 
estretament amb moviments de pagesia explica com el man-
teniment de vida de les ciutats és actualment un dels grans 
responsables de la crisi climàtica. Segons dades d’ONU-Habi-
tat, les ciutats consumeixen el 78% de l’energia mundial i pro-
dueixen al voltant del 70% de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle.

Araújo (2019) manifesta que “si l’ésser humà és un paràsit del 
món vegetal, l’urbanita és un paràsit del món rural”, i conside-
ra que la ciutat no produeix res essencial per a la vida. Araújo 
(2019) i Duch (2019) paral·lelament argumenten que les ciutats 
sempre tenen actuacions urbanocèntriques que discriminen la 
cultura rural, ja que actuen al servei del poder polític, econò-
mic, social i cultural, ubicats sempre a les ciutats.

Seguint aquesta línia trobem Marta Tafalla (2019), filòsofa i 
professora universitària qui explica com la configuració hereta-
da antropocèntrica, blanca-colonial i masculina del món, ens ha 
fet entendre la realitat dividida en binaris excloents, i que amb 
aquestes mirades, sempre hi ha relacions de poder i de privile-
gi; en aquest cas, ho empra a l’àmbit rural i urbà.

La relació entre camp i ciutat està present en el projecte 
“Campo Adentro” de l’artista i agroecòleg Fernando Garcia Dory. 
És un projecte sobre l’organització de producció social i cultu-
ral i un agent de col·laboració que pretén confrontar diversos 
problemes que es relacionen simultàniament: insostenibilitat 
ambiental, cultural i econòmica d’un model en fallida, tant a 
escala global com individual formulant eines teòriques d’anàlisi 
crítica i aplicant-les en la pràctica experimental. Segons Garcia 

Dory tàcticament el camp pot ser una via, més o menys 
simbòlica, d’altres coses. “Significa situar-se en un lloc on 
les coses poden funcionar d’una altra manera” (Garcia Dory, 
2013) diu durant l’entrevista a “El Cultural”.

Altrament tenim el mestre i antropòleg Jordi Suñé qui a la 
revista digital del “Núvol” (2013) ens explica el seu projecte 
literari “Riu de dones” amb el qual pretén donar veu, memòria 
i reivindicació a les “padrines” (dones) del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu a través de les seves experiències de vida i tradi-
cions. L’autor explica com els pobles petits d’alta muntanya 
es van buidar en els anys 60 i 70, ja que la gent va marxar 
cap a la ciutat, però com tot i això hi va haver algunes que 
s’hi van quedar. El projecte de Suñé realitzat el 2011, mostra 
a través de les històries d’aquella gent un relat de resistència, 
i valora com en aquests entorns rurals encara hi queda d’es-
perit comunitari en un moment de creixent individualisme.

Pel que fa a les cimeres i informes del canvi climàtic es 
parla molt de la necessitat de canvis de models de vida i de 
consum com: modificar l’alimentació, reducció dels consums 
energètics, transports, etc. Tot i això, segons Duch (2019) 
totes aquestes accions no són possibles si no es torna a un 
equilibri demogràfic sensat que impliqui valorar el medi 
rural i la seva activitat principal: l’Agricultura. I en aquest 
sentit emfatitza amb les paraules de “Ruralisme o barbàrie”.

Així també ho considera Neus Monllor, consultora 
agrosocial i doctora en geografia i medi ambient a “Desen-

volupament Rural” (2020). Monllor reflexiona sobre com 
les dinàmiques socioeconòmiques actuals estan fent que la 
pagesia s’allunyi del que li és inherent, i que cada vegada hi 
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hagi menys gent que s’hi pugui dedicar i viure d’això. Monllor 
argumenta que les grans agroindústries fagociten, destruei-
xen, envaeixen i fan malbé el camp, desterrant la pagesia qui 
és veritablement qui li dóna vida. Consegüentment veiem cada 
vegada més manifestacions de gent del món agrari que surt al 
carrer perquè se senten menyspreades. Reclamen polítiques, 
preus justos (no el màxim per als intermediaris i el mínim per a 
ells) i ajudes en els serveis. 

“El control dels recursos comuns, l’alimentació o la terra són 
vitals en l’actual fase d’expansió del capitalisme” (Garcia Dory, 
2013). Monroll (2020) reivindica que l’ingredient fonamen-
tal en la salut del món rural és la pagesia i que el què sosté els 
espais rurals saludables són les persones que produeixen l’ali-
ment. Per aquest motiu és essencial donar suport a la sobirania 
alimentària. 

“Menjar és una acció directa de política agrària. Quan 
la societat assumeix el seu paper d’actor actiu, les dinà-
miques es veuen alterades. Quan una persona decideix 
que compra producte local d’una manera quotidiana i 
normalitzada, està omplint els espais rurals d’allò que 
els és propi” (Monllor, 2020).

L’artista Roger Caparó, nascut a les terres del Camp de Tarra-
gona, troba en la terra el motiu central que inspira les seves obres. 
Les seves creacions són sempre en relació amb el territori, el con-
tacte directe amb la natura i les primeres matèries. A través d’un 
gest o una acció fa reflexionar sobre la identitat pròpia i col·lectiva. 
A la seva obra Cultiu, la borrassa n’és el concepte.  

Les borrasses serveixen per aplegar les olives, les garrofes, per a 
portar les faves, les mongetes, els fesols, la palla, etc. Caparó vol 
posar en questió la paraula cultura, que prové del terme cultiu 
i defensar el cultiu com la base de la cultura, no ja només com a 
origen, sinó com a activitat viva i constant que la genera. Per això 
la borrassa es va col·locar a l’interior del pati de la Biblioteca, del 
seu poble, entès l’espai com un lloc on et cultives.

Roger  Caparó, 2017.

Cultiu, borrassa 5x10 metres.
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Suñé (2013) argumenta que la gent del camp cada vegada més 
depèn del sector econòmic terciari, vinculat al turisme, per tal de 
subsistir. 

“La imatge que els urbanites tenim del camp no és 
la mateixa de qui hi viu. Per a ells, la muntanya és 
sinònim de treball dur. Però actualment la imatge 
del paisatge s’ha cuidat per tal d’atreure turisme” 
(Suñé, 2013).

Suñé reivindica també com Monllor (2020) que hauria de ser 
vital que una part de la població rural pogués viure dignament 
del sector primari, ja que aquesta seria l’assegurança de la quali-
tat i el futur del paisatge. 

Malgrat que gran part de la gent viu a les ciutats, al nostre 
imaginari hi tenim l’ideal de paisatge de camp i de natura. És 
un fet: ens sentim atrets per estar en contacte amb un entorn 
natural, i és que estar a prop de la natura desperta els nostres 
instints interiors i fa que connectem més amb nosaltres matei-
xos. Allà sentim les nostres accions més presents, sovint més 
físiques i plàstiques. Així ho projecta el catedràtic de Teoria de 
l’Art, poeta i assagista Antoni Marí a “La Natura”, un progra-
ma de CCMA, TV3 (2017) quan cita les paraules del pensador 
Llobert “quan me’n vaig de la ciutat em despedeixo dels meus 
amics, quan me’n vaig del camp em despedeixo de mi mateix” 
(Llobert, n.d, Marí, 2017).

Una mostra que il·lustrar la dissemblança del món rural és 
un dels fragments del llibre literari “Canto jo i la Muntanya balla” 

(2019) de la poeta, narradora i artista Irene Solà. 

“Les passions aquí dalt també són més crues. Més 
despullades. Més autèntiques. La vida i la mort,  
la vida i la mort i l’instint, i la violència, aquí dalt,  
hi són presents a cada passa. Ens n’hem oblidat,  
tots els altres, de la transcendència de la vida. Els 
de ciutat vivim tots aigualits. Però aquí, aquí es viu 
cada dia. [...] Aquí dalt el temps també té una altra 
consistència. El temps aquí és fet d’una altra pasta, 
d’un altre valor” (Solà, 2019, p.63). 

Així és que potser els llocs rurals faciliten el diàleg amb la 
natura. Potser el camp és el cordó umbilical, el pont que ens 
hi apropa. Cada vegada hi ha més apostes per revalorar el món 
agrari. El Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla n’és 
un exemple: un centre cultural que promou la memòria, la 
reflexió i la transformació social sostenible des de la ruralitat 
i l’educació. En aquests espai situat a l’Espluga de Francolí es 
combinen l’anàlisi, l’experimentació i la reflexió donant valor 
a la vida tradicional de les viles i els pobles de Catalunya fent 
esment a la pagesia com a element a destacar dels llocs rurals. 
Tanmateix els seus projectes apunten sobre els reptes con-
temporanis de la societat amb una mirada posada al passat i 
present del món rural.
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Ciutats més verdes
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“La cultura està allà on hi ha vida humana” diu Perejaume al 
seu llibre Paraules Locals (2015). I és que la ciutat ens repre-
senta com a humans. Les civilitzacions són sinònim de soci-
etat i tot el que passa allà dins es basa en un marc referencial 
humà: les mides i els ritmes de la ciutat s’adapten a tu, cosa 
que a vegades fa oblidar-nos que també convivim amb altres 
espècies. La ciutat ens ha allunyat de la natura i potser viure 
en civilització també ens ha fet allunyar de les sensibilitats.

Jaume Terrades, biòleg, ecòleg i escriptor català, en el seu 
llibre “Ecologia Urbana” (2001) ens fa un repàs sobre l’apari-
ció de les  primeres ciutats. L’autor comença explicant que 
van aparèixer fa uns 4.500 anys a Mesopotàmia, després de 
l’època del Neolític, quan caçadors i recol·lectors van passar 
a domesticar plantes i animals, iniciant així un estil de vida 
agrícola i ramader. Però, tal com aclareix el biòleg (Terrades, 
2001, p.9), el que realment defineix l’inici del període urbà 
és la constitució de localitats on la gent aconseguia aliments 
a través de l’intercanvi. Més endavant, l’aparició de mercats 
i artesans especialitzats, van permetre la interacció de conei-
xements i habilitats, i d’aquesta manera la ciutat es va veure 
com una forma d’organització social i de subministraments. 
Terrades (2001) la descriu com un espai creatiu que permet 
reunir-se, comunicar-se i interactuar, amb una gran diversitat 
de persones amb oficis i coneixements diversos. “La ciutat, 
per definició, és una organització social, política i cultural” 
afirma (Terrades, 2001).

Avui en dia, podem veure com el volum de les ciutats 
presenten un creixement continuat. Terrades (2001) defineix 
l’acceleració com el fet característic del nostre segle. 

El Departament d’Afers Econòmics i Socials de Nacions Unides 
preveu que l’any 2050 el 68% de la població mundial viurà en 
zones urbanes. Aquest augment sobretot es produirà als països 
de rendes baixes i empobrits. A més la precarització del treball 
agrari i les migracions pels efectes del canvi climàtic i altres 
causes contribuiran al creixement accelerat dels nuclis urbans. 
Com bé apunta Anna Recasens, artista visual, escenògrafa, 
horticultora i professora de secundària, en el seu text “Home, 
Natura, Ciutat, i pràctiques artístiques” (2012) actualment la 
ciutat es concep com un lloc on es troba de tot en tot moment. 
La norma de mercat del sistema capitalista, caracteritzada per 
la producció desenfrenada, provoca una superabundància, 
però aquesta globalització de l’economia comporta riscos i s’hi 
amaga una injustícia social de desigualtats entre rics i pobres. 
Karin Nansen, defensora de la justícia ambiental i presidenta 
de Friends of the Earth International Uruguai, en el llibre de 
“Per què les dones salvaran el planeta” (2019) diu: 

“Visc a Montevideo, una ciutat bonica però, com 
en altres ciutats del món, la capital del país és una 
expressió de les desigualtats socioeconòmiques que 
caracteritza la societat actual. La fragmentació terri-
torial creixent, juntament amb la concentració de la 
riquesa, les divisions de classes i la dinàmica del mercat, 
amenacen d’imposar-se i reorganitzar la ciutat, no 
pas segons els principis de sostenibilitat i necessitats 
de les persones ni amb l’objectiu de fomentar el teixit 
social, sinó segons prioritats i interessos econòmics del 
sector privat” (Nansen, 2019, p.97).
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Les ciutats en si mateixes són el panteó dels negocis. “La 
ciutat neoliberal ja no és el nostre espai, sinó el domini de 
desenvolupadors, magatzems, espais comercials, administraci-
ons...” (Recasens, 2012, p.18). Les ciutats repliquen les desi-
gualtats i no permeten desenvolupar una vida digna. Segons 
l’autora, els desequilibris socials són obvis i les necessitats 
bàsiques del  ciutadà posades en segon pla. 

Sembla que qui pren decisions en la planificació, el disseny i 
l’edificació de la ciutat ha oblidat pensar-la com a ecosistema, 
com un espai on la vida humana i la d’altres espècies conviuen. 
Les maneres de viure a les ciutats estan fent agreujar el canvi 
climàtic. La ciutat, atapeïda, compacta i densa, està construïda 
a partir de materials com el ciment i l’asfalt que la convertei-
xen en grisa i rígida. Majoritàriament el que es construeix en 
ella és inamovible, quelcom impensable en la natura, la qual 
viu atenta als canvis i als cicles vitals. Podríem dir doncs que 
l’espai urbà és un espai on no es prioritza la vida i és mediam-
bientalment pervers.

En la mateixa línia Nansen (2019) assegura que la injustícia 
ambiental és fa evident a les ciutats. Qui viu en barris més 
contaminats sempre són els més pobres, mentre que els més 
rics viuen en zones amb entorns molt més saludables amb es-
pais verds. Per a l’autora cal reorganitzar les ciutats per tal de 
garantir els drets de les persones i reformular una vida soste-
nible. Altrament dit, la finalitat de la ciutat hauria de ser una i 
la mateixa per a tothom.

Cada vegada podem veure com hi ha més interès a repensar 
les ciutats. Recentment, l’Ajuntament de Barcelona ha emès el 
“Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020” on s’hi precisa 

que la biodiversitat present a les grans urbs i, especialment la 
que hi ha en els espais verds és sovint l’única oportunitat de 
contacte dels ciutadans amb la natura. Aquests espais verds 
compleixen unes funcions ambientals i socials bàsiques i són 
necessaris per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i 
el seu benestar. 

Des de fa anys Barcelona és una d’aquestes ciutats que apos-
ten per al desenvolupament sostenible. L’Ajuntament de la ciu-
tat aplica estratègies per l’educació ambiental i busca fer conèi-
xer l’entorn natural urbà (i els seus beneficis) com a patrimoni 
fonamental de la ciutat. Els espais verds, parc i jardins són un 
hàbitat de convivència d’altres espècies a part de la nostra. 
Es vol divulgar el coneixement de la biodiversitat i, per això, 
utilitza eines comunicatives com publicacions en paper, web o 
programes-projectes com “Apropa’t al parc” perquè la població 
conegui el patrimoni natural, en gaudeixi i en tingui cura. 

A finals de 2014 l’Ajuntament va incorporar en el catàleg 
“Open Data” les dades sobre l’arbrat viari de la ciutat. El geò-
graf saragossà Juanjo Vidal va ser l’encarregat de fer el mapa 
interactiu que recull totes les espècies d’arbres dels diferents 
carrers de la ciutat, amb la informació particular de cada exem-
plar (Betevé, 2015).

Selga (2012), biòleg i especialista en arboricultura considera 
l’arbre un recurs disponible per a la millora dels municipis. 
Segon ell, els espais arbrats confereixen identitat, estructura 
i significat del paisatge urbà, i donen una escala humana en 
relació amb els edificis. A més a més, Selga diu que els arbres 
han estat considerats com a element clau en la lluita contra el 
canvi climàtic. 
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En la mateixa línia Recasens (2012) remarca que s’han de 
repensar les maneres d’integrar la natura a l’espai de la ciutat 
perquè contrarestin l’espai construït. Per a l’autora calen 
àrees de repòs, de relació i de socialització, i reivindica també 
que la relació amb la natura i la presència de vegetació a la 
ciutat és una necessitat, ja que el verd urbà esdevé un reduc-
tor d’efectes negatius i restaura l’ecosistema natural. “És un 
aïllant del soroll, regula les aigües i el clima, millora la qualitat 
de l’aire i redueix la bombolla càlida que es genera a les ciutats 
a causa de la contaminació” (Recasens, 2012, p.20). Així doncs, 
“reverdejar” és necessari. No només per fer la ciutat més agra-
dable, sinó per fer-la més habitable també. 

Susan Buckingham, una altra de les diverses autores del 
llibre “Per què les dones salvaran el planeta” (2019) defensa 
que les ciutats proporcionen el context i l’escenari per al canvi 
polític, ambiental i social. Afirma que la justícia social i la jus-
tícia ambiental estan relacionades, i que per això, és impres-
cindible que quan pensem en nous models de ciutat pensem 
que l’única resposta al canvi climàtic dependrà del tipus de 
vida que tinguem. 

Els conceptes de justícia social i ambiental són equiparable 
amb el concepte de desenvolupament sostenible. Quan es 
parla de sostenibilitat sovint es refereix a satisfer les neces-
sitats actuals sense perjudicar les generacions futures, garan-
tint l’equilibri entre “creixement” econòmic, la cura del medi 
ambient i el benestar social. D’aquesta manera neix la idea de 
desenvolupament sostenible, com una forma correcta de la 
paraula “progrés”, que pretén mantenir l’equilibri en els nos-
tres dies, sense que la dominació sobre la natura es conver-

SO
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MEDIAMBIENTAL

equitatiu

viablevivible

SOSTE-
NIBLE

teixi en la destrucció de l’entorn, i sense posar en perill els 
recursos del demà. És a dir provar de veure el món des d’una 
determinada perspectiva. Actualment però, s’està incor-
porant un quart àmbit, el cultural, tot i que encara no està 
reconegut dins de la “literatura” més clàssica, ja que encara 
s’està definint.

Mapa sobre Desenvolupament Sostenible.
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LA CRISI ECOLÒGICA

Un conflicte a disputar
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A través dels diversos autors que hem anat presentant fins ara, 
podem observar algunes de les múltiples causes i conseqüències 
d’aquesta crisi ecològica. Alicia H. Puelo, filòsofa ecofeminista  
i Catedràtica de Universidad de Filosofía Moral y Política,  
en el seu llibre “Ecofeminismo para otro mundo es posible” (2011) 
ens explica com la crisi ecològica, economia i els estils de vida 
van profundament de la mà.

Ens trobem patint una profunda crisi estructural. L’origen 
d’aquesta rau en la desvinculació de l’economia i la política 
respecte a la materialitat de la terra i dels cossos, també argu-
menta l’antropòloga i ecofeminista Yayo Herrero durant la seva 
conferència “Miradas ecofeministes para revertir la guerra contra la 

vida” (2019). És a dir, ens trobem davant d’una guerra entre el 
capitalisme i la Terra deia Naomi Klein (2019).

L’extralimitació biofísica sobre la qual s’ha assentat el ca-
pitalisme global no es podrà reproduir per molt temps més, 
raona Míriam García Torres, a la conferència “Cap a una nova 

imaginació ecosocial” (2020) organitzada pel MACBA. L’autora 
se centra concretament en “Extractivisme i patriarcat. El poder 

corporatiu en guerra contra la vida” (2020), que posa èmfasi a 
l’emergència ecosocial, marcada pels impactes inevitables del 
canvi climàtic, el declini de recursos energètics i materials, la 
pèrdua de biodiversitat cada vegada més massiva i la degradació 
de terres i aigües a escala global.

En la mateixa línia, Jorge Riechmann, una de les veus més 
rellevants de l’ecologisme i del pensament polític d’esquerres 
espanyoles, en una entrevista al diari “El Crític” (2020) mos-
tra el seu pessimisme i dosi de realitat davant la crisi ecològica. 
Riechmann (2020) explica com la dinàmica expansiva del 

capitalisme colonitza cada vegada més els àmbits de la nostra 
vida quotidiana. Riechmann opina que ens trobem davant 
un problema sistèmic i que, intentar viure d’acord amb una 
consciència ecologista, és gairebé impossible en les societats 
actuals. Com també diu Guattari (1996), no s’hauria de perdre 
mai de vista com el poder capitalista és deslocalitzat i dester-
ritorialitzat per tal d’estendre la seva empresa al conjunt de la 
vida social, econòmica i cultural del planeta. I que en intenció, 
aquest s’ha infiltrat en els estrats subjectius més inconscients.

Les poderoses grans empreses i els megaprojectes de Lobbys 
són qui dominen i espolien els béns comuns naturals, ja que 
resulten estratègics per a mantenir alimentant l’economia 
global explica (García Torres, 2020). Segons l’autora però, 
per tal de poder fer-ho necessiten d’un engranatge articulat 
pels diferents poders econòmic, financer, polític, jurídic, 
militar i cultural.

La crisi climàtica i ecològica ha acabat afectant la nostra vida 
quotidiana. Gràcies a moviments socials com l’ecologisme i el 
feminisme juntament amb la manifestació de la natura, ha fet 
que la problemàtica hagi anat entrant en llocs mediàtics i s’hagi 
reconegut l’emergència climàtica. Tant Riechmann (2020) com 
Puelo (2011) defensen que és impossible cap opció de capi-
talisme verd, ni cap “Green New Deal”, sinó que afirmen que 
cal una renovació del sistema socioeconòmic la qual implica 
assumir els límits de l’ecosistema i un creixement sostenible 
mesurat amb els altres éssers vius. Frenar el canvi climàtic des 
de perspectives capitalistes és impossible segons els dos autors, 
ja que la seva economia convencional funciona com si visqués-
sim en un planeta amb recursos infinits. 
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Paula Bruna al seu projecte artístic “Sobre aludes y derrumbes” 
(2016-2017) pretén estudiar els processos geològics del col·lap-
se, en la que estableix un paral·lelisme amb el fracàs de la societat 
occidental contemporània derivat d’un sistema socioeconòmic 
basat en la utopia del creixement il·limitat. Analitza el moment 
just de la caiguda: des de la fragilitat, l’equilibri, el joc de tensions 
i els intents per evitar l’ensorrament, fins a la caiguda i el desor-
dre immediat posterior.

Necessitem reconèixer doncs que el planeta no dóna l’abast 
i que ens trobem en un col·lapse. Les institucions polítiques ja 
fa temps que mostren ineficiència a l’hora de donar solucions 
als problemes actuals. Riechmann (2020) considera que glo-
balment hi ha molt pocs partits (ni de dretes òbviament, però 
quasi cap d’esquerres) compromesos realment amb la defensa 
de la natura i del clima. I ens avisa que si no ens fem càrrec del 
que està passant i quines són les perspectives reals, ja podem 
despedir-nos com a espècie humana, i explica com no és ni 
cap casualitat ni cap nom escollit a l’atzar un dels lemes més 
utilitzats dels moviments ecologistes “Extinció o Rebel·lió” 
(Riechmann, 2020).

Paula Bruna, 2016-2017. 

“Sobre aludes y derrumbes”.
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Pel que fa a aquesta crisi ecològica i climàtica, qui pot soluci-
onar-la? En qui podem confiar? Ara ens ha tocat conviure amb 
la pandèmia de la COVID-19, que ha ocasionat una crisi global. 
Tothom dóna la seva opinió sobre com l’estem afrontant, i es 
fan hipòtesis sobre què ens vindrà després, de si el temps de 
confinament haurà servit d’alguna cosa i si en sortirem refor-
çades o si haurem percebut les causes de com hem arribat fins 
aquí. Amb la crisi global del coronavirus la disminució de l’im-
pacte dels humans a la naturalesa s’ha vist afectada. Hem pogut 
veure com els animals recuperaven aquell espai que havien 
perdut o com la contaminació de les ciutats s’ha reduït d’una 
manera dràstica.

Els mitjans de comunicació hegemònics però, amaguen les 
veritables causes profundes de la pandèmia: l’ecologia, la crisi 
financera, la psicologia de la por, la cultura individualista, la 
precarietat laboral, la supremacia sobre els altres, etc. que afec-
ten els sectors més marginats al·lega Joan Benach, professor i 
recercador de salut pública a la UPF i director de GREDS-EM-
CONET, a una entrevista al diari “El Crític” (2020). L’autor 
explica com la pandèmia del Coronavirus no afecta igual a 
tothom, sinó que les desigualtats s’estan presenciant a l’hora 
d’afrontar-la. Benach (2020) però, confessa que ja des d’abans 
de la pandèmia, una gran part de la població del món vivia 
quotidianament en el col·lapse, i que precisament aquesta gent 
serà la més perjudicada.

Marta Comas (2020), doctora en sociologia de l’educació, 
antropòloga i educadora social opina que en dos mesos de 
confinament no es poden generar les condicions per a un 
canvi profund de mentalitat. Tot i això, diu que és un fet que 

amb la crisi tot ha trontollat i ens ha posat davant el mirall la 
nostra vulnerabilitat.

En definitiva tots desitgem que tot això passi el més ràpid 
possible i poder tornar a la “normalitat”. Però com bé avisa un 
dels missatges anònims que s’han pogut veure aquests dies a 
diferents ciutats del món: “No podem tornar a la normalitat 
perquè la normalitat era el problema”. 

Benach (2020) explica que després del confinament podria 
generar-se una situació social de xoc, que ens podria portar a 
l’individualisme i, que si la població acaba atorgant confian-
ça al poder, les ideologies legitimadores de la desigualtat no 
renunciarien als seus privilegis, i podrien acabar imposant 
un règim autoritari i més controlador. En la mateixa línia 
raona la filòsofa Marina Garcés, a una entrevista al “Diari de 
l’educació” (2020).  

“No ens hem d’autoenganyar i dir que ara sí, que 
amb aquesta crisi aprendrem el veritable valor de 
la vida. Si fos així, ja l’hauríem après en guerres o 
crisis anteriors. El valor de la vida és lluitar cada dia, 
i són les persones anònimes més castigades qui no 
han deixat de fer-ho mai” (Garcés, 2020).

De totes maneres, per aturar la crisi ecosocial i climàtica que 
vivim, cal ser més solidaris que mai, afirma Benach (2020). 
Com també empatitzar, ajuntar-nos, mobilitzar-nos sostingu-
dament i forçar els governs a un canvi radical en favor del bé 
comú. Caldrà reformular la paraula “progrés” que acompanya la 
nostra modernitat i reivindicar un futur sostenible.
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Més enllà de les ecologies clàssiques
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Puleo (2011) creu que l’ecologisme i el feminisme són indispen-
sables pel segle XXI, ja que com a moviments socials que són, 
no només demanen un repartiment de recursos just, sinó que 
també plantegen una altra forma de mesurar la qualitat de vida, 
la revaloren i posen una nova mirada a les pràctiques i als sub-
jectes infravalorats actualment. És a dir que situen la vida com 
l’eix principal de la nostra societat. Yayo Herrero (2019) també 
defensa l’ecofemisme com una necessitat per tal de transformar 
les economies i polítiques, i ens recorda que els éssers humans 
som ecodependents i depenem de les altres persones.

A la xerrada “Lo que nos enseña la naturaleza” (2019) de Joaquín 
Araújo, patrocinada per l’empresa BBVA, quelcom incongruent, 
ja que els seus models es basen en el lucre i l’espoliació, l’autor 
exposa una perspectiva molt interessant relacionada amb la te-
màtica tractada. Araújo (2019) exposa que encara avui ningú ha 
pogut respondre a la pregunta “Què és la vida?”. Araújo defensa 
però, que quan estàs prop de la vida, t’adones que tots aquells 
éssers vius (arbres, plantes i animals) que havien estat silenciats 
i desvaloritzats per l’humà saben viure, inclús potser, més bé que 
nosaltres. Araújo (2019) creu que per tal de poder entendre la 
vida cal créixer al costat d’allò que creix. “Per això la vida és amor 
a la vida. La vida, d’entrada, s’estima” manifesta el filòsof (Es-
quirol, 2018 p.49) al seu llibre la “Penúltima Bondat: Assaig sobre la 

vida humana”.

La sostenibilitat doncs, suposa una relació harmònica entre la 
humanitat i la naturalesa i entre humans. Parlar de vida, vol dir 
afrontar el tema de les necessitats humanes, expliquen Bosch, 
Carrasco i Grau a “Verde que te quiero violeta” (2005). Constaten que 
les condicions ambientals i els treballs històricament realitzats per 

les dones són la base de la satisfacció de les necessitats humanes 
fonamentals, i que la falsa idea d’entendre i atendre la diversitat 
humana amb el binarisme d’home-dona ha desvaloritzat l’emo-
cional (femení) i ha afavorit el racionalisme mercantil (masculí), 
que ha deixat la vida humana en segon pla. Julie A. Nelson a 
“Per què les dones salvaran el planeta” (2019) manifesta: 

“Amb el pas del temps, m’he adonat que les dones 
i la natura comparteixen un tracte similar en l’eco-
nomia convencional. Són, en general, invisibles. La 
producció tradicional i sense valor comercial de les 
dones, que proveeixen i tenen cura de les perso-
nes dins la família i la comunitat, no es té gens en 
compte” (Nelson, 2019, p.151). 

Així mateix ho comparteix Puleo (2011) quan diu que les 
dones són normalment els subjectes, actius de la cura del medi 
ambient. L’autora es pregunta si la nostra mirada sobre la 
natura té gènere, i si la construcció patriarcal ha condicionat 
la capacitat de sentir empatia i respecte cap al món natural. En 
definitiva, la crítica ecofeminista té molt a aportar a la cultu-
ra ecològica de la igualtat. A més, no considera les dones com 
l’únic o principal agent capaç de l’actuació mediambiental, sinó 
que també inclou els homes en la cura de la natura. És a dir, ens 
hi implica a tots. En efecte les nostres eleccions ens defineixen i 
les nostres accions ho corroboren. La millor i més efectiva acció 
directa per aconseguir una revolució comença pel canvi d’un 
mateix, per la pròpia autotransformació, tal com reivindica la 
frase del moviment feminista “Allò personal és polític”.
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Noves mirades i nous llenguatges
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“La ruptura dels hàbits, de les nostres creences i mentalitats 
és essencial per a un nou canvi de paradigma” diu (García 
Torres, 2020). Ella veu la crisi com una oportunitat que ens 
porta cap a nous imaginaris ecosocials que posen en disputa 
els ordres socials, econòmics, polítics i culturals. Tanmateix, 
per Benach (2020) la crisi mundial ens hauria de portar cap a 
un canvi de rumb total, però per això, cal entendre la realitat 
que vivim diu. Ens hem d’aturar i fer una reflexió profunda, 
lenta, crítica i conscient de les coses, reivindica Benach, per 
tal d’aconseguir una reeducació de tipus polític i cultural de la 
ciutadania. Riechmann (2020) però, creu que el punt ecolò-
gicament necessari, que passa pel canvi cultural i polític, és 
pràcticament impossible d’aconseguir. Mentrestant, però, 
proposa de pensar i actuar d’una manera organitzada i el mà-
xim de sostenible possible.

Ivana Larrosa, artista visual, en la secció de “Cultura i Soste-

nibilitat” de la Fundació Carulla (2020) explica com l’agitació 
social que ens envolta la va fer introduir a l’ecoart. Per a Lar-
rosa, l’art és el mètode menys dolorós per plantejar i connec-
tar preguntes i alliberar emocions.   

“Si expressem el que sentim, aconseguirem apro-
fundir prou per trobar la creativitat i la innovació 
necessàries per respondre d’una manera eficaç al que 
molts reconeixen actualment com a l’amenaça més 
gran que afronta la humanitat. Hem de trobar el 
coratge de plantar cara a la crisi i connectar veri-
tablement amb una base emocional, sense dubte” 
(Lucas, 2019, p.145).

Comenta Caroline Lucas, diputada britànica pel Partit Verd 
al llibre de “Per què les dones salvaran el planeta” (2019). Larro-
sa (2020) valora també la importància d’escoltar activament i 
actuar des de l’emoció per connectar amb les persones, reconèi-
xer-les i generar sentit a partir d’aquesta autenticitat.

Veiem com cada vegada hi ha més artistes que basen els 
seus projectes en l’empatia amb les persones i els altres éssers 
i el respecte cap a l’entorn, amb la intenció de despertar sen-
sibilitats, ja que ho consideren necessari per a la construcció 
d’un nou paradigma ecològic. Davant l’escenari de col·lapse de 
la societat occidental, Paula Bruna i Àngels Viladomiu al seu 
article “Arte y Sostenibilidad, Respuestas Artísticas ante el Colapso” 
(2018) analitzen les diferents propostes artístiques contemporà-
nies, que divideixen en tres tipus. Les dues primeres propostes: 
“Statu Quo de Creixement Sostingut” i “Creixement Sosteni-
ble”, es classifiquen com a sostenibilitat feble, ja que aposten per 
a solucions que redueixin l’impacte ambiental, però sense que 
suposi alterar el model socioeconòmic actual i accepten els dis-
cursos institucionals. La proposta de tercer tipus “Cap al desen-
volupament sostenible”, classificada com a sostenibilitat forta, 
té l’objectiu de qüestionar el sistema socioeconòmic establert 
i poder adaptar-lo a un nou sistema sostenible i just (Bruna i 
Viladomiu, 2018, p.174-211).

L’Ecoart és una via per abordar aquesta separació entre natura 
i cultura i poder trobar el nostre lloc a la Terra. “És important 
fer-nos preguntes adequades, reflexionar, convidar a la gent a 
debatre i a expressar” diu Larrosa (2020). La cultura s’entén com 
un element que ens transforma i transforma. Per això, la funda-
ció Carulla (fundació que promou la cultura des de 1973) ha fet 
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un “Decàleg Mutare” que consisteix en deu elements que cal tenir 
en compte per incrementar el poder transformador dels projec-
tes culturals.

Timothy Morton, filòsof contemporani anglès i autor del 
concepte «Dark Ecology» proposa repensar la visió que tenim 
de l’ecologia, l’antropocentrisme i l’art. En el CCCBLab (2016), 
l’autor explica també com veu l’art; un instrument escèncial 
per a la presa de consciència i la transformació. Morton afirma, 
“quan prens consciència, formes part d’ella en un sentit físic, 
fins i tot quan no es tracta d’una cosa propera a tu” (Morton, 
2016). I que per tant, l’art té una causa efecte no local, és a dir 
que pot a anar més enllà. Ell defensa la conciència com una 
acció en si mateixa, i la defineix com un grau 0 de l’acció. 

L’artista danès contemporani Olafur Eliasson (2014) es va cri-
ar a Islàndia, quelcom que l’ha influenciat i inspirat en les seves 
obres. Olafur creu que si es vol canviar alguna cosa del clima, és 
necessària una experiència física. El cos com a indicador, per això 
sempre situa a l’espectador al nucli del seu art. Ice Watch (2014) 
és una intervenció a la plaça de l’Ajuntament de Copenhaguen 
per marcar la publicació del cinquè informe d’avaluació de l’ 
IPCC de l’ONU sobre el canvi climàtic. Consisteix en dotze grans 
blocs de gel recollits prèviament d’un fiord situat a fora de Nuuk 
(capital de Groenlàndia), que van ser portats al centre de la plaça 
on les persones podien experimentar el seu desglaç a mesura que 
anava passant el temps, i d’aquesta manera interpel·lava a l’es-
pectador provocant-li un canvi de comportament, més emotiu, 
en relació amb la problemàtica real sobre el desglaç dels Pols del 
nostre planeta que ja fa temps que ens alerten de l’amenaça del 
canvi climàtic i la gran velocitat en que avança.

Ice Watch, 2014. 

Olafur Eliasson. 

City Hall Square, Copenhagen.
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Cal que el camí près o metodologia del projecte s’entengui dins 
la situació excepcional de la COVID-19. Si bé abans del març 
del 2020 ja era clar que el tema d’interès a desenvolupar en el 
treball era la desvinculació humà-natura i la crisi ecològica; és a 
partir de l’episodi de la pandèmia, en què ha tocat desenvolupar 
el projecte, que s’ha reafirmat aquest punt de vista i els interes-
sos que mouen a fer-lo. Malgrat la complicada situació viscuda, 
la qual ens ha obligat a aïllar-nos i distanciar-nos, també ens ha 
fet veure que potser no vivíem tan bé com pensàvem i consci-
enciar-nos d’una necessitat de canvi. 

El projecte planteja una sensibilització des de la perspectiva 
artística, com una eina per a la transformació sociocultural. Cada 
vegada més artistes situen la temàtica del canvi climàtic al centre 
dels seus projectes per tal de sensibilitzar des de l’emoció, ja que 
consideren que les emocions són un impuls per a la reflexió, pel 
desenvolupament de la sensibilitat i l’empatia. Sempre he sentit 
la frase de si ho nombres existeix. Hi crec certament, si ho fas 
des d’una realitat humana. Els humans necessitem situar-nos en 

aquest món, entendre el que veiem, per això anomenem i clas-
sifiquem el que ens envolta. A l’Agenda Fèrtil, entesa com un 
element de comunicació, s’intenten trobar unes bones parau-
les que puguin descriure les diferents problemàtiques, ja que 
darrerament davant la problemàtica climàtica l’ús de diferents 
paraules com ecològic, sostenibilitat, natural o verd han aca-
bat convertint-se en paraules banals i mancades d’ideologia. 
D’aquestes 7 paraules en sorgeixen diferents accions indepen-
dents però connectades entre elles per la forma “d’activisme” 
i acció política que simbolitzen, amb la idea d’assenyalar i 
criticar els efectes i les conseqüències del model de societat 
irresponsable actual, generats per la industrialització, l’ex-
tractivisme, la globalització, abusos de poder, etc. Les accions 
pretenen ser una experimentació creativa amb la intenció d’es-
timular preguntes a través de la provocació, irònica de vegades 
o disbaratada d’altres. 

Particularment cada acció té la seva metodologia específica 
segons la necessitat. En alguna ha calgut construir un producte. 
En altres s’ha utilitzat tècniques audiovisuals tant per la docu-
mentació de l’acció o com una font per desenvolupar la mateixa 
acció. Altres metodologies emprades són la interacció directa 
amb l’entorn i també l’ús de tècniques narratives. La importàn-
cia de cada acció recau més en la seva part conceptual, la meto-
dologia és un mitjà per fer arribar la idea. 

Després de tot el procés d’elaboració i creació del projecte, el 
resultat final que arriba al públic és de doble via. Una via d’im-
pacte sensorial, a partir de l’acció posada en escena al mateix 
moment i l’altra via lectora que justifica el perquè de l’acció i 
impulsa a la reflexió.

EL CAMÍ
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La part pràctica del projecte es materialitza en l’Agenda Fèrtil 
que és presentada en una publicació independent (en forma 
d’annex). L’agenda consta de set accions, anomenades amb una 
paraula significativa de la mateixa acció. Les paraules carrega-
des amb una connotació negativa, des de la percepció personal, 
volen vincular-se a algunes d’aquestes reproduccions del model 
de sistema, i visibilitzar els seus efectes nocius que han provo-

L’AGENDA  cat al medi ambient i a les nostres vides: Agronegocis, Artifici-

alitat, Idealització, Partícules en suspensió (PM), Polítics, Urgència, 

Virtual, són les paraules optades.
 Les paraules m’han agradat sempre, jugar amb elles sobretot. 

Quan el seu significat pren una altra forma i deixen de ser 
exactament el que diuen al diccionari. De vegades, una sola 
paraula d’una amiga, en aquell moment necessari, mitja pàgina 
d’un llibre, o una lletra d’una cançó poden commoure’ns i fer-
ho trontollar tot. Les paraules remouen. Les paraules poden 
curar. Les paraules ajuden a crear opinió. Amb elles constru-
ïm el món. Per això m’adono com són de poderoses. 

Les set paraules escollides són ordenades dins l’Agenda de 
forma alfabètica, amb la idea que aquesta, pot anar creixent 
il·limitadament de contingut si de mica en mica anem cavant, 
i anem sent més conscients de les nostres accions i actituds 
que tenim sobre el medi ambient. Escriure-les significa d’ado-
nar-nos-en, haver comprès una mica més el món, el com està 
funcionant. 

El projecte prèn forma i nom d’Agenda Fèrtil com una 
manera accessible de tenir present el dia a dia, però també una 
forma de prendre la paraula i encapçalar la reformulació de la 
nostra mirada i la nostra relació amb el món. Una forma de 
recordar-nos que les accions que hem de prendre en el futur 
han de ser facilitadores, congruents i amb un propòsit positiu. 
Deixar de parlar amb nosaltres mateixos i retornar al diàleg 
amb tot allò que viu. Reivindicar un “progrés” que no generi 
més ruptura amb els altres, és a dir que aquesta idea que tenim 
de la paraula “progrés” no sigui exclusivament tecnològic i 
econòmic, sinó que el respecte i l’ètica passin per davant.
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ACCIONSAGENDA 
FÈRTIL



AGENDA 
FÈRTIL

L’era de l’antropocè ha provocat la desconnexió amb la 
natura. Cada vegada hi ha més percentatge de persones 
que vivim en grans ciutats, i els nostres sistemes 
productius s’han allunyat dels cicles naturals. 
Hem creat un sistema que ha fet que les nostres formes 
de viure ens hagin fet oblidar que depenem de la natura. 
Aquest model insostenible ha acabat provocant el canvi 
climàtic, el col.lapse de la biodiversitat, la contaminació, 
un esgotament dels recursos, la sobreexplotació, 
etc. Sembla, però, que en general la ciutadania no és 
conscient d’aquests problemes de gran magnitud.

“Si ho nombres existeix” és una frase que fa present 
la realitat humana. Els humans necessitem situar-
nos en aquest món, entendre el que veiem, per això 
l’anomenem i el classifiquem. Però no es pot afrontar 
allò que no existeix, per això cal reconèixer l’amenaça 
que avui suposa el canvi climàtic per al nostre planeta 
Terra i per a les nostres vides. En definitiva, convé fer-ho 
saber, explicar-ho, parlar-ne encara que pugui incomodar 
de vegades. Ens cal interpretar el present per poder fer 
una reflexió activa sobre el que passa al nostre voltant. 
Tal com deia Murray Bookchin “els desequilibris que la 
humanitat ha provocat en el món natural, són un reflex 
dels desequilibris que ella mateixa ha generat en el món 
social”. 

De la indignació i com una forma de protesta sorgeix 
“Agenda Fèrtil”, entesa com un element de comunicació 
que intenta trobar bones paraules reivindicatives, ja que 
darrerament davant la problemàtica climàtica l’ús de 
diferents paraules com ecològic, sostenibilitat, natural 
o verd han acabat convertint-se en paraules banals i 
mancades d’ideologia.  
 
Les 7 paraules que componen l’Agenda proposen 
accions vinculades amb la problemàtica, les quals són 
una forma “d’activisme” i acció política, amb la idea 
d’assenyalar i criticar els efectes i les conseqüències del 
nostre model de societat, i que posen de manifest com 
l’agenda política actual manca de solucions autèntiques 
i eficaces envers el canvi climàtic. L’Agenda vol ser un 
punt de partida per inspirar reflexions sobre les nostres 
formes de vida i la nostra relació amb el medi ambient. 
Vol activar consciència i sensibilitzar el lector provocant-li 
curiositat, i afavorir l’afecció emocional vers la natura.  2020
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ACCIÓ 1

AGRONEGOCIS

23.05.2020
Camps de Palafolls, Maresme



Al camp sempre se li hi ha atribuït 
l’adjectiu de treball dur. Però tanmateix la 
labor del sector agrícola no es valora prou. 
El treball del camp porta implícit gran 
esforç i tasques de cura. La pagesia 
insisteix per poder sobreviure davant 
l’especulació de l’agroindústria, que 
ha segrestat l’agricultura ecològica de 
tota la vida i causa un impacte en els 
territoris.

Els monocultius ocupen actualment 
la major part del sòl agrícola d’arreu, 
moltes hectàrees són dedicades a un 
sol producte obviant la biodiversitat, 
destruint ecosistemes, contaminant 
i tonificant l’entorn, i provocant un 
creixement ràpid i forçat de collites 
per poder tenir de tot durant tot l’any. 
Paguem 2 euros per a consumir un 
alvocat que ha estat cultivat a 10.000 
km d’on vivim. Aquest model actual 
de desenvolupament de producció 
intensificat, que es desconnecta 
dels cicles de fertilitat i repòs que 
necessita la terra és perjudicial per a 
la vida del planeta, invalida l’agricultura 
de subsistència i atempta contra la 
sobirania alimentaria de les poblacions.  
 
Fa anys que no menjo una mandarina 
amb aquell gust de mandarina de 
quan era petita. El mateix penso amb 
els préssecs a l’estiu. On han quedat 
aquelles fruites sucoses, sabroses que 
desprenien una olor intensa quan les 
oloraves? Quan vaig al poble comprem 
les fruites i verdures al pagès i és quan 
m’aproximo més als sabors de la infància.  

És necessari defensar els territoris, 
recuperar l’agricultura en el seu 
origen i els seus mètodes tradicionals. 
Acceptar els ritmes vitals dels productes, 
respectar les seves temporades i temps 
de collita. Això només s’aconseguirà 
contribuint des del consum crític que
ajudi als productors locals i de proximitat, 
per poder arribar a una sobirania 
alimentaria, qualitat de productes i 
preus justos. 

Per comunicar al públic aquesta visió 
de l’agricultura tradicional oblidada 
i infravalorada, així com la pagesia, 
s’han dibuixat algunes de les eines 
més comunes que s’utilitzaven 
antigament en el treball del camp. 
Aquestes eines t’obliguen a prendre 
contacte directe amb el sòl, a trepitjar 
i tocar de peus a terra literalment. El fil 
que les mou és la mínima expressió, 
i representa la poca relació que 
manté avui l’agroindústria amb la 
terra, minimitzant l’esforç i facilitant 
a la ciutadania el tipus de consum 
inconscient; tot ens ve donat sovint 
amb bosses o embolcalls de plàstic, 
sense saber les seves procedències,  
ni el cost real del producte.
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ARTIFICIALITAT

24.11.2019
Pla de la Calma, Parc Natural del Montseny

ACCIÓ 2



Sobre els arbres i els seus beneficis se 
n’ha parlat infinitament. Des del punt de 
vista biològic, científic i fins i tot terapèutic i 
espiritual. L’arbre en si mateix té un poder. 
Quan tens a prop un arbre es fa notar i no 
pots ignorar la seva presència, però se li 
pot atribuir la paraula arbre al qual vindria 
a ser un arbre de plàstic, un arbre sense 
vida, un arbre artificial i domesticat?  
 
El fet de poder dir-li arbre a aquest objecte 
de la mateixa manera que li dius a un que 
et pots trobar en un bosc pot arribar a fer 
pensar sobre la relació que hem establert 
amb l’entorn i amb els altres éssers. 
 
L’humà es relaciona sovint amb els altres 
éssers vius com si fossin objectes. Els veu 
com un producte posat al mercat per ser 
consumit. Per exemple per Nadal podem 
comprar els Avets tradicionals a la Fira 
d’Espinelves. Inclús hem anat més enllà i 
hem fabricat una còpia de l’avet natural.  
 
L’acció col·loca aquest arbre en un 
context que no li pertany, que no estem 
acostumats. Així quan l’espectador veu la 
imatge, l’interpel·la directament generant-
li una vibració. Es podria preguntar què 
fa aquell arbre allà? En canvi potser no 
es pregunta l’estranyesa que existeixi un 
arbre artificial.  
 
Situant-lo en aquell bosc amb arbres 
vius es capgira la identificació d’aquest 
arbre-objecte contraposant la naturalitat 
i l’artificialitat. Fent plantejar sobre la 
paradoxa que tenim de simular la natura.

Arbre sense arrels, 

Arbre de fulla perenne, 

Arbre amb peus que no camina, 

Arbre que no menja, 

Arbre que no fa olor d’arbre, 

Arbre nòmada, 

Arbre que no serà casa de ningú, 

Arbre que no necessita cap cura, 

Arbre que li és igual si plou o no, 

Arbre que no serveix com a aixopluc, 

Arbre que no farà ombra a l'estiu, 

Arbre sense ànima,

Arbre que somia viure en cotes altres i muntanyes,

Arbre que mai creixerà com els altres arbres, 

Arbre que no donarà llenya a l’hivern, 

Arbre molt amic dels humans, 

Arbre infèrtil, 

Arbre de l 'espècie Abies Balsamea de Plàsticus,

Arbre que es vesteix de gala, 

Arbre infiltrat,

Arbre que hiverna a la primavera, estiu i tardor, 

Arbre que les seves branques no fan “crec”, 

Arbre en busca de la seva identitat, 

Arbre que mai va ser llavor, 

Arbre que anhela ser un arbre de debó.
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IDEALITZACIÓ

13.06.2020 — 16.06.2020
Parc Natural de Collserola, El Prat, Platja del 
Prat, Montjuïc, Barri de la Salut, Ronda de Dalt

ACCIÓ 3



Caminava per la muntanya, el medi i jo ens 
anàvem conformant-complementant, fins que 
vaig arribar a un mirador. Vaig tenir una sensació 
estranya. Pujada al mirador la relació entre 
l’exterior i jo de sobte va canviar. Davant meu 
hi trobava una muntanya però la sentia lluny de 
mi. Aquesta ruptura entre l’entorn i jo no hi era 
a l’inici. Ara quan observa el que m’envoltava 
ho percebia des d’una certa distància. Jo ja no 
formava part sinó que m’havia convertit en una 
observadora, algú que mirava des de fora.  
 
Els miradors són escollits per criteris estètics. 
Sovint l’acompanyen cartells que divulguen 
informacions sobre el que el visitant està 
veient, de tal manera que l’influeixen en la 
idealització de l’entorn i el poden portar a acabar 
romantitzant i domesticant el lloc, fent-lo més 
segur, per als humans.  
 
Partint que el mirador és un objecte construït per 
l’home, el mirador vindria a ser l’aparell cultural, 
que controla i construeix les nostres sensacions, 
els nostres punts de vista i les percepcions 
d’allò que ens envolta. Anem buscant llocs que 
ens agradin, que ens facin sentir bé, que siguin 
bons per als nostres ulls. Però si d’alguna 
manera anem en cerca d’aquests “bons 
llocs” aleshores significa que n’existeixen de 
“dolents”. Caldria fer-nos la pregunta de per 
què ho són i si hem tingut alguna cosa a veure. 

El mirador és l’objecte que escenifica l’acte de 
contemplar, d’observar la natura, i tanmateix el 
consum que en fem dels llocs i del paisatge en 
aquest món on el visual pren tanta importància.  
 
Aquesta acció utilitza el suport habitual que 
trobem als miradors: un panel informatiu. 
L’objecte, construït per a aquesta acció concreta, 
consta d’una base metàl·lica, un peu de fusta i 
un marc de vidre que cobreix el missatge escrit: 
“No es tracta d’anar buscant bons llocs, sinó 
de procurar que tots ho siguin”. 
 
El missatge no difon informació d’un lloc 
concret, sinó que l’objecte pot col·locar-se a 
qualsevol lloc. Tal com es veu a les fotografies 
preses per l’acció trobem imatges en espais 
com un bosc, o espais com un pàrquing o 
una fàbrica, que el nostre model de societat 
ha creat i ha fet necessaris. Aquest “mirador” 
no vol oferir gaudi a l’observador, sinó que 
vol fer-lo reflexionar sobre els llocs i acceptar 
la seva responsabilitat i implicació en vetllar 
perquè tots els llocs puguin ser bons, tinguin 
la funció que tinguin, respectant el mediambient.
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PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM)

28.01.2019 — 28.01.2021
Carrer Escorial, Barri de Gràcia

ACCIÓ 4



No vull haver d’acceptar que viure en una ciutat 
impliqui que la contaminació sigui l’attrezzo del dia 
a dia. El nivell mitjà de NO2 (diòxid de nitrogen) de 
tota l’àrea metropolitana de Barcelona en general 
supera els 60 micrograms cada dia. La UE va 
establir un màxim de 40 micrograms per metre cúbic 
de mitjana anual de NO2. Però Barcelona supera 
un 30% els límits de contaminació de l’aire, segons 
marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 

Aquest aire contaminat és un perill invisible per a la 
nostra salut. A Barcelona s’aproxima que cada any 
moren 350 persones a causa de la mala qualitat 
de l’aire. Encara que siguem conscients que la 
contaminació és un problema important, i que és 
altament perjudicial per a la nostra salut, molts 
prioritzem el vehicle privat per tal de desplaçar-
nos fàcilment. Es calcula que entre el 60-80% de 
la contaminació atmosfèrica metropolitana és 
provocada per motos i cotxes. I que el 60% dels 
vehicles que circulen al dia a la ciutat de Barcelona 
són desplaçaments interurbans. 

Així doncs, hem d’encaminar-nos cap a noves 
polítiques de mobilitat, accions que provoquin 
canvis reals i radicals, ja que això és el que 
permetrà reduir dràsticament la contaminació. 
Les bicicletes són cada cop més presents a les 
ciutats del món. Un objecte que podria significar 
una pràctica diària. La bicicleta està disponible a 
qualsevol hora del dia, per tota mena de motius 
i per a qualsevol classe de destinació, a més l’ús 
de la bicicleta permet una gran autonomia. Sovint 
oblidem que la salut és salut ambiental. Voler viure 
bé vol dir també viure en ciutats sanes, on el simple 
fet de respirar no resulti una molèstia. Hauríem 
d’apostar perquè en un futur pròxim aquest fum no 
tenyeixi més les parets dels nostres edificis ni dels 
nostres pulmons.

De la queixa sorgeix l’objecte de la bandera com 
una manera de demostrar la problemàtica de la 
contaminació a les ciutats. A una tela de cotó de 
84 cm x 68 cm s’hi escriu amb una cinta la paraula 
“FUM”, i que amb el pas del temps, si aquesta 
bandera s’exposa a algun carrer de Barcelona, a 
poc a poc tota la part descoberta s’anirà embrutant 
i tenyint de color negre. Quan la cinta amb la qual 
està escrit el missatge es desenganxi, es podrà 
llegir la paraula “FUM”, ja que tota aquesta part 
haurà estat coberta i restarà en blanc com el primer 
dia, en canvi, l’altra part del teixit exposat durant 
mesos estarà tenyida de contaminació. 

La bandera vol escenificar aquest model de 
mobilitat urbana actual que tenim i de com les 
nostres accions dibuixen el nostre futur. És a dir 
que la resposta a la crisi climàtica dependrà del 
tipus de vida que tinguem. Tot el que fem té un 
efecte i unes conseqüències.
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POLÍTICS

03.12.2018 — 13.05.2020 
COP24, Katowice, Polònia / Casa

ACCIÓ 5



El canvi climàtic és el repte més gran que ha d’afrontar 
la humanitat. Els dirigents polítics, qui en principi estan 
a primera línia per encarar els conflictes presents, sovint 
han negat o mostrat passivitat davant aquesta necessitat 
d’urgència. Salvar el clima des de la política sembla 
trobar sempre entrebancs i acaba convertint-se en 
un conflicte d’interessos. Des dels governs s’articulen 
polítiques de “Green New Deal” però aquestes propostes 
no acaben de solucionar el problema d’arrel, ja que són 
plantejades des d’un progrés i creixement econòmic 
il·limitat, quan el planeta no ho és. 

Els governs no s’enfronten de debò a aquesta crisi, 
Naomi Klein creu que “estem aturats perquè les 
accions per evitar la catàstrofe són summament 
amenaçadores per a una elit minoritària que té el 
control sobre l’economia, el procés polític i la majoria 
de mitjans de comunicació”. La classe política i 
econòmica com hem pogut veure fins ara, no ha 
renunciat als seus privilegis encara que el futur de la 
biodiversitat estigui en perill, ni que les desigualtats 
eco-socials s’evidenciïn. Com a ciutadans hauríem 
de reclamar que les accions polítiques fossin fermes 
i decidides enfront del canvi climàtic. Si aquells 
dirigents i poderosos que estan als alts càrrecs són 
incompetents i no estan a l’altura per donar unes 
bones respostes envers la crisi, hem d’exigir que 
deixin lloc als qui si estan disposats. Els ciutadans 
tenim responsabilitats però els governs en tenen més.  
 
Cada vegada se celebren més reunions, convencions, 
taules rodones i Cimeres per parlar sobre la crisi 
climàtica, on polítics i directius d’alts càrrecs d’arreu 
del món mostren davant les càmeres com si fossin 
conscients de l’emergència climàtica i fan promeses 
amb nous objectius i de com els aplicaran en les seves 
polítiques a X anys termini. La convenció (COP24) a 
Polònia el 2018 dins el marc de Nacions Unides és un 
d’aquest molts exemples. En ella el president Pedro 
Sánchez (2018) en la seva intervenció feia promeses que 
es comprometia en la reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle.

Però quan arriba el 2020 la base d’objectius i les 
mesures obligatòries a les quals s’havien compromès 
no s’han assolit. Les metes i els objectius queden 
excusades sempre per noves lleis i propostes, encara 
més compromeses, però l’experiència fa desconfiar que 
quan arribin els nous terminis, altra vegada segurament 
les mesures no s’hauran assolit. 
 
Tirar raves als polítics és una manera de mostrar el 
malestar. Agafant el tòpic de “llençar tomàquets” als 
actors quan el públic no estava conforme s’utilitza 
la verdura del rave fent referència a l’expressió 
“importar un rave” (no tenir gens d’interès en alguna 
cosa). Una manera d’expressar que els seus discursos 
ja no ens convencen, que ja no ens creiem el que diuen 
i que tenim raons per fer-ho. Que les seves promeses 
no poden quedar-se en paper mullat, han d’afrontar 
els problemes reals si no queden com uns actors, 
hipòcrites i el seu missatge buit de contingut. Al cap i a 
la fi les seves decisions ens acabaran repercutint a tots.
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“ [...] España se adhiere a la Declaración impulsada por el 

presidente de Austria en esa dirección. Vamos cumplir con el 

objetivo nacional de emisiones a 2020, pero queremos, además, 

ir más lejos; somos un país vulnerable a los efectos del cambio 

climático, y tenemos una sociedad concienciada ante este desafío. 

 

Nos hemos sumado a la Coalición para la Neutralidad del 

Carbón, para reducir a cero las emisiones netas de gases, de efecto 

invernadero, en el año 2050, y animo a otros países, también, a que 

se sumen a esta coalición. 

 

Queremos avanzar en nuestro objetivo de movilizar 900 millones 

de euros anuales a partir del año 2020. España trabaja en una 

Agenda integral, desde el Ministerio de Transición Ecológica, 

pero con una perspectiva trasversal, a toda la acción del Gobierno, 

con instrumentos como la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética que vamos a presentar en breves días en el Congreso de 

los Diputados. 

 

Mi Gobierno apuesta con determinación por la eficiencia, por las 

energías renovables, y, también, por la movilidad eléctrica. Y vamos 

a fijar objetivos claros y ambiciosos para el año 2020 y para el año 

2030 y 2050 [...]" .

Part del discurs transcrit del President 
Pedro Sánchez, a la COP24, (2018).
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URGÈNCIA

05.06.2020
Parc de la Ciutadella, Barcelona

ACCIÓ 6



El repte del canvi climàtic és urgent. Per poder resoldre 
aquesta crisi climàtica i ambiental, es necesari que se la 
tracti com un problema real encara que parlar-ne resulti 
incòmode. Fa anys que els cientifics ens parlen i ens 
mostren amb dades la seva evidencia, però tanmateix això 
no ens indigna suficient ni ens fa despertar.
  
El tema s’ha d’abordar des d’una perspectiva que englobi 
i mostri els problemes relacionats amb el canvi climàtic. 
La comunicació és un paper clau i imprescindible per 
convertir la crisi climàtica en una preocupació realment 
important per a tots i totes aquelles que habitem en aquest 
planeta.La communicacio a través del mitjans estandars 
i habituals quasi no en parla de la questió o es fa d’una 
manera informativa i superficial, en canvi trobem a les 
tertulies debats superflus i poc trascendents.
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En aquesta acció titulada Urgència s’ha buscat una 
comunicació personalizada, com a reacció a aquest silenci 
me(r)diatic. Com que el que es necessita és que se’n 
parli, que arribi a més gent, s’utilitza el walkie-talkie com 
a instrument comunicador (per la seva relació amb la 
muntanya i la natura i perquè en un moment de pandèmia 
salva les distàncies físiques). 

El walkie-talkie receptor es va lligar en un arbre a una 
zona del Parc de la Ciutadella on transitaven persones 
que podien escoltar el discurs. L’emisor llegia des d’una 
distància que no era visible, per emfatitzar que l’important 
és el contingut del missatge i no tant qui ho diu. Ja que 
sovint qui emet el missatge ens pot influenciar, però amb el 
tema del canvi climàtic el contingut és tant greu i important 
que el que és impresciendible es difondre’l, expandir la 
consciencia  i sensibilitzar envers aquesta problemàtica 
global que afecta la Terra i les nostres vides. 

És imprescindible un canvi en les maneres d’organització 
de l’economia, la politica i la vida. En definitiva, un canvi 
profund de les mentalitats de la gent.

ACCIÓ 6
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“Hola, Hola! No és rellevant qui està darrere d’aquesta veu. 

Pots imaginar que t’ho diu la teva mare, un professor, una amiga, un 

diari, un cantant, una científica, un desconegut o inclús aquest arbre.  

El que importa és el que diu. 

Segurament sabràs que estem en emergència climàtica, tot i que el so 

de les sirenes d’alarma (so d’alarma walkie talkie) no ens envaeixen 

constantment. El repte del canvi climàtic és un problema real i és urgent. 

Els humans actuem a curt termini, per allò que ens afecta directament. 

És així, malauradament fins que alguna cosa no ens toca de prop no 

reaccionem. Però mentrestant, què? No podem esperar fins al dia que ja 

no tinguem res a menjar, o faci una calor infernal o la platja on vas a 

l’estiu ja no existeixi. Pensem que tot això no passarà, que sempre queda 

en el futur. Però hi ha un dia que el futur arriba i es fa present.  

 

Potser el Coronavirus ens pot ensenyar alguna cosa en això. Mai hauries 

pensat que viuries una pandèmia fins que l’has viscut. Doncs no pensis que 

el canvi climàtic no arribarà, perquè ja està passant. Els impactes climàtics 

són cada vegada més freqüents i perceptibles. Afecten cada vegada a 

més regions del món, que demostren com som éssers vulnerables. Cal que 

actuem a partir d’avui, ara. Però per això també cal comprendre com 

funciona el nostre model de societat, i entendre que no podem seguir com 

fins ara: Produint i consumint immesurablement, explotant els recursos, 

cremant gran quantitat de combustibles fòssils, fent que cada vegada hi 

hagi més desigualtats i injustícies.  

 

Cadascú, cada persona, cada família sap a quin nivell pot anar 

ajudant, però és important que anem fent alguna cosa, i anem exigint 

als altres el mateix”.
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VIRTUAL

04.04.2020
Estana, Prat de Cadí / Casa

ACCIÓ 7



M’he estirat de panxa amunt. Miro el cel blau i veig l’únic avió 
que ha sobrevolat el cel avui i com va deixant el rastre blanc 
per allà on passa. No sé quan serà la pròxima vegada que 
n’agafaré un, ara mateix em queda molt lluny. Penso en la 
meva àvia que no en va agafar mai cap. Li feia cert respecte 
a això de volar. Igualment ella no tenia aquesta necessitat ni 
desig de marxar lluny com avui molt tenim, escollia quedar-se 
prop del seu lloc.  
 
Les mesures i les prohibicions per la COVID-19 que ens 
han impedit estar allà on volíem i quan volíem, també han 
fet obrir un ventall de possibilitats impossibles. Allò de quan 
no es pot res aleshores es pot tot, i aquest tot ha necessitat 
passat per la imaginació per construir d’històries. Ens hem 
trobat tancats entre les quatre parets de casa. Em ve al cap 
la pel·lícula d’Amelie quan pensa quanta gent estarà tenint un 
orgasme en aquell precís moment. I jo em pregunto, quanta 
gent estarà ara tancada a casa sola o acompanyada enyorant 
un entorn natural? Els humans ens adaptem fins i tot en les 
pitjors situacions. Davant les circumstàncies cadascú ha buscat 
mecanismes per trobar la natura més a prop. En el moment 
que et prohibeixen i limiten les teves llibertats un mecanisme 
que recorres és el de la imaginació. Com deia el director de 
la Institució de les Lletres Catalanes Oriol Ponsatí-Murlà a la 
inauguració del Cicle Poesia als Parcs (2019). “La imaginació 
és el salconduit que ens transporta, en el millor dels casos,
a un lloc segur [...]”.  

Aferrant-me a la imaginació, vaig decidir doncs obrir l’ordinador 
i aterrant a un dels molts llocs que Google Maps té enregistrats. 
Vaig començar a fer aquesta excursió virtual des del poble 
d’Estana fins a Prat de Cadí. De fet era l’última excursió que 
vaig fer just abans de la pandèmia. Em trobava recreant una 
excursió que ja havia fet, però jo volia ser allà! Com que per a 
mi no era suficient passejar per al Google Maps, ja que jo en 
realitat estava asseguda davant l’ordinador, necessitava sentir 
que era allà, per això vaig construir el meu personatge amb 
una foto de carnet i el vestuari adient per l’excursió. D’aquesta 
manera la imaginació m’apropava una miqueta més al lloc i a 
les sensacions.  
 
Des d’un punt irònic, es vol posar en qüestió els llocs virtuals 
creats per la hibridesa. Dècades abans l’única manera d’accedir a 
un lloc era físicament i amb totes les connotacions geogràfiques, 
però ara podem accedir-hi virtualment. Podem definir aquests 
espais virtuals com a llocs? El lloc virtual, existeix, però és un lloc 
real? No et proporciona les mateixes sensacions, percepcions ni 
les mateixes vivències que el lloc físic. El ser té molt a veure amb 
estar. La nostra presència real en un lloc ens influeix al nostre ser, 
però i la visita d’un lloc virtual, pot? L’excursió virtual n’evidencia 
el sense sentit, ja que no va satisfer el meu desig d’estar en 
contacte amb un entorn natural, però alhora em satisfà pensar 
que l’autèntica natura és insubstituïble.

144 Agenda
Fèrtil 2020 145

V
I
R
T
U
A
L

ACCIÓ 7



146 Agenda
Fèrtil 2020 147

V
I
R
T
U
A
L







"A partir d'un cert punt ja no hi ha retorn. A aquest 
punt cal arribar-hi" (Kafka, 1917).

Les accions presentades en aquesta 
agenda, volen plantar una llavor més, 
i contribuir en la fertilització de la lluita 
cap al nou paradigma eco social, on 
la vida digna i sana sigui la prioritat.

 

Quin futur vols? 
En quin tipus d'humans 
volem convertir-nos?

Aquesta Agenda pot ajudar a la reflexió sobre com estem 
habitant al món ara mateix. Al cap i a la fi som nosaltres 
qui hem construït la nostra realitat i decidit com ens rela-

cionem amb els altres; i qui per tant, pot canviar 
les dinàmiques reproduïdes fins avui. Volem creure 

en les possibilitats. Estem en un moment de 
desaprenentatges i de retrobar el sentit de les coses.
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Després de la recerca sobre la relació entre la natura i l’humà, 
em vaig adonar que el lligam mai no ha acabat d’existir, ja que 
l’humà sempre s’ha interessat per dominar els altres animals, 
la terra, l’aigua, l’aire, etc. Aquest domini ha ocupat l’espai del 
planeta al llarg dels segles, però ara és quan entenem que el 
nostre model de societat ha dut al planeta al col·lapse. El canvi 
climàtic posa en perill el nostre Planeta i no podem quedar-nos 
de braços plegats. 

La idea de salvar el món es queda massa gran per a una sola 
persona. Es necessiten lideratges col·lectius per tractar els 
problemes, ja que més opinions i veus impliquen més riquesa 
i solidesa en les respostes, i poden arribar a més gent. Aquelles 
disciplines relacionades amb la comunicació tenen un paper 
important i són responsables en la sensibilització i l’educació 
ambiental. No obstant això, els mitjans habituals de comuni-
cació me(r)diàtica, que són els que tenen la capacitat d’arribar 
a més públic, haurien de prioritzar el tema, fer-ne difusió i fer 
present la problemàtica. Tanmateix, altres camps de la comu-
nicació, com el disseny, també han de visibilitzar el tema amb 
accions coherents. 

La investigació teòrica del projecte ha estat una gran necessitat  
per poder reconèixer millor les causes i la realitat de la problemàtica, 
per tal de generar accions més profundes i conscients. En general, 

CONCLUSIONS tots els referents teòrics i visuals tractats són geogràficament 
propers, una manera de treballar també des de la perspectiva 
local, quelcom que sempre li dono importància. A la pregunta 
com es pot fer créixer la sensibilitat, crec que la resposta en 
gran mesura implica una educació des de l’infància, però també, 
aconseguir un vincle amb la natura i amb tot allò que configura 
la vida en el planeta, és a dir posant la vida al centre com moltes 
vegades es diu i renaturalitzant els nostres espais. 

L’objectiu principal del projecte s’aconsegueix a través del 
desenvolupament de les accions, que volen activar conscièn-
cies causant emocions a l’espectador envers la problemàtica. 
Es tracten d’accions puntuals i independents que es guien per 
valors ètics, respectuosos i a la recerca de la noció del bé comú. 
El projecte i cadascuna de les accions que el conformen arriben 
a complir amb els objectius plantejats inicialment. 

La meva conclusió després d’haver mostrat les accions di-
rectes i provocadores, és que l’efecte d’aquestes s’aconsegueix 
gràcies a trencar la lògica establerta, i com més sorprèn l’espec-
tador més impacte causa en la seva emoció i més afavoreix a la 
consciència, si més no en el moment present de l’acció. És cert 
que caldria una segona recerca per conèixer si aquesta “gota” 
de consciència, grau 0 d’acció segons Morton (2016), pujaria 
de graó en l’acció. El primer pas doncs està donat, ja que no és 
possible cap acció voluntària i respectuosa amb el medi ambient 
sense una consciència prèvia. En definitiva, és necessari tocar 
de peus a terra, interpretar el present i cuidar-lo. Poder ima-
ginar i reivindicar un món sostenible, amb més igualtat i més 
justícia social i ambiental. Els joves i les noves generacions ja 
hem iniciat aquest camí a prosseguir.
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