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Caminant pels carres plens de gent i de cotxes, d’un soroll 
imparable i olor de benzina, buscavem un refugi silenciós, 
un  banc  sota  un  arbre,  al  costat  d’una  font...  Vam 
preguntar a un guàrdia:

—Perdoni, el parc més proper?

—N’hi ha un en aquest soterrani, just allà a la cantonada.

—Un parc soterrani?

—Com? Ah, havia entès “parking”! No, de parc, no n’hi 
cap en aquesta zona...

Tornàvem de les jornades “Pensem en Verd”. Van ser tota 
una  invitació  a  visualitzar  un  futur  diferent:  cases 
il·luminades  amb energia  solar,  cotxes  a  vapor  lliscant 
silenciosament  per  amples  avingudes,  zones  verdes, 
mercats  curulls  de  fruita  i  verdura  ecològiques,  un 
sistema  impecable  de  recollida  d’escombraries...  una 
ciutat-jardí en la que tots voldríem viure. S’hi havia parlat 
molt,  de  la  natura,  la  salut,  la  sostenibilitat,  la 
biodiversitat,  les  energies  renovables...  Totes  aquestes 
paraules  ampliaven  el  concepte  d’ecologia  que  teníem, 
però,  a  la  fi,  es  tracta  que les  paraules  no siguin  sons 
buits. "Protegim els boscos". Però qui, de debò, es recorda 
dels arbres, aquests éssers seculars que sempre han estat 
els nostres amics fidels?

Oikos  vol  dir  “casa”  en  grec.  L’ecologia  és  una  ciència 
biològica que investiga sistemes d’organismes vius en un 
entorn abiòtic,  la seva estructura, el  funcionament i les 
relacions  amb  el  medi  ambient.  L’ecosistema,  la  noció 
central de l’ecologia, fa referència a una visió espacial i 
sincrònica. En una perspectiva diacònica, podem parlar 
de  l’ecoprocés:  el  temps  és  un  factor  de  particular 
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importància per a l’ecologia social, l’estudi comparatiu de 
les comunitats urbanes.

Existim  en  un  temps,  unes  condicions  i  un  espai 
determinats, i no ens hi trobem sols. Està demostrat que 
les  condicions  mediambientals  afavoreixen  l’existència 
d’algunes espècies: quan l’entorn canvia, les espècies que 
hi habiten o bé són capaces d’adaptar-s’hi, o bé pereixen. 
De forma semblant, les àrees urbanes homogènies des del 
punt de vista funcional, presenten el mateix disseny dels 
fets  socials  que  s’hi  desenvolupen.  Què  passaria  si  el 
nostre espai quedés limitat a un àrea densament poblada 
d’una gran urbanització?

Moloc.  La  bogeria  d’una  urbs  milionària,  metròpoli, 
massa, màquina, moviment, velocitat, un calidoscopi de 
signes i senyals, publicitat - publicitat – publicitat, llums 
polsants de neó, verd i vermell: STOP – GO, la febre de la 
nit  del  dissabte,  miasmes  pudents  als  passadissos  del 
metro. Màquines que ens transporten, màquines que ens 
serveixen, màquines que ens diverteixen. La cambra fosca 
del  cinema.  Oh,  Pantalla  Màgica,  emporta’m  en  el  teu 
avió  confortable  de  cels  fantasmagòrics,  passeja’m  per 
jungles, deserts i muntanyes. “Si vol veure la vida color de 
rosa,  insereixi  una  moneda en  la  ranura”,  diu  la  lletra 
d’un tango argentí. Fixi’s què barat!

Llavors posem la moneda i sentim: “El felicitem per una 
compra encertada i esperem que torni aviat”. Màquines 
que  parlen?  Per  què  no?  Ja  l’any  1955  un  robot  a  la 
Universitat de Manchester va escriure una carta d’amor 
que, als ulls dels escriptors de l’època, podia passar per 
un intent d’escriptura automàtica d’algun surrealista no 
massa  talentós.  Els  avanços  de  la  tècnica  no  deixen 
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d’enlluernar-nos,  però  el  funcionalisme  és  un  arma  de 
doble tall, una creació que transforma el creador.

El símbol de les vastes possibilitats de la ment humana és 
l’Arbre de les Ciències, que sovint abelleix els emblemes 
de  les  institucions  científiques.  Tanmateix  les  ciències 
diuen molt poc o gairebé res sobre la dimensió irracional 
del  nostre  psiquisme.  Psique,  que  fou  l’estimada  del 
mateix Eros, va caure en l’oblit. Avui, antiquada i un xic 
confusa, s’expressa de manera més explícita a través de 
l’art.  Però  el  seu llenguatge  és  incomprensible  per  a  la 
raó.  La  nostra  ment,  habitada  per  les  imatges-clau 
antigues,  roman  molt  enrere  de  les  màquines,  cada 
vegada més perfectes. Diverses temptatives d’integrar la 
ciència moderna amb els nous mites resulten impotents: 
mentre l’Homo Faber fa servir les seves eines de manera 
lògica i eficaç, l’Homo Ludens juga amb elles.

Tots  portem  un artista  adormit  a  dintre.  Avui  aquesta 
banalitat, enfrontada amb les capacitats reals de la nostra 
època, adquireix un significat impactant. El creador que 
dorm ha de despertar.

Sense saber si somiem o estem desperts, rabent en ziga-
zaga per les faldes de turons feréstecs, perdent sabates en 
racons oblidats de la memòria, albirant de reüll rellotges 
parats,  recomanant  raves  als  rabins,  capbussant-nos 
agosaradament  en  el  remolí  dels  records,  bojament 
enamorats,  xerrotejant,  bromejant  amb  els  elements... 
ens vam aturar, sense alè, a la font. Just allí mateix vam 
veure un lloro multicolor.

—Què ens expliques, llorito? —vam preguntar.

El lloro va sacsejar les plomes i va parlar amb una veu 
ronca i forta que ens va deixar esbalaïts:
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“Què  vol  dir,  l’ecologia  de  l’Art,  senyores  i  senyors? 
Comencem per la música, tan propera als nostres cors: el 
so  arriba  a  la  nostra  oïda  gairebé  sempre  a  través  de 
ginys.  En el terreny de les arts  visuals,  el  domini de la 
imatge  processada.  Ens  envolten  pantalles,  pantalles, 
pantalles,  promptes  i  servils  fàbriques  de  somnis.  Però 
alerta, senyores i senyors: compte amb les il·lusions! No 
deixem perir l’art participatiu ni la participació en l’art. 
Muses,  mentre  us  recordem,  no  vindran  temps  de 
tenebres. Amunt els cors! Siguem, somiem!”

Dit  això,  va  aixecar  el  vol.  Quan  es  perdia  cel  amunt, 
encara ens arribà la seva cantarella:

Dos llunàtics a Castelltallat
Juguen un partida d’escacs.
Un diu: Quina passada,
Fer enroc en aquesta teulada.
I ca!, si somio; no em vull despertar.
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