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El bosc es com un retorn al estat
primigeni del home

Els límits, la llibertat, la felicitat…els secrets habiten entre aquests troncs.

Canvi de la percepció social d
d’un
un bosc
• Per tothom
h
, la
l vida
id all bosc
b
es com un retorn a la
l
vida primigènia.
• Les NN.UU. En la seva fundació, un moment
estel∙lar de la Humanitat, varen considerar la
conservació dels boscos com un dels puntals
bàsics per la pau en el planeta.
• L’evolució del coneixement ens porta des
l’aixopluc primari, passant per productor
sostenible de matèries primeres, a ésser un
puntal mediambiental per la Humanitat.

La vida del arbre pot ésser molt
superior a la vida humana:
Ens sobrepassa

•

J B C Corot 1840
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De la longevitat al concepte Santuari
• Un ésser
é
viu
i que ha
h sigut
i
testimoni
i
i dels
d l nostres
avantpassats desperta en nosaltres un respecte.
A l’Africa
l’Af i els
l consells
ll de
d vells
ll dels
d l poblats
bl t es
reuneixen sota un Baobab.
• Situant‐nos sota d’ells, ens sentim acollits. Les
teràpies psicològiques d’abraçar‐los, reconforten
i ens transporten.
• El ritus vudús africans i caribenys, prenen l’arbre,
que acull la comunitat, com a Santuari. Ceibes
centenaris al Carib i Sud‐Amèrica, i Baobabs a
l’ f
l’Africa,
f funció
fan
f
ó d'esglésies
d' lé

El romanticisme dona a la caiguda d’un
arbre una nova dimensió: el gegant caigut

A Calamel
A.
C l
l 1850

La sensació es repeteix en l’actualitat:
Caiguda del Suro Gros del Mas Plaja
N d Març
Nevada
M de
d 2010

Un arbre que quant es pelava el suro o
es visitava la finca, era una referència
Al representar la suma de deu generacions que l’ha
cuidat, es com un armari, ho va acumulant en
l’ideari humà de qui el cuida.

Al caure ens recorda, la vida humana, que neix,
creix, es reprodueix i mor.
Els gegants també moren
AG del European Forest Institute al 2005
Foto record al aixopluc del suro gros d’en Plaja

El bosc, com conjunt d’arbres, actua
com a refugi
• Ell bosc,
b
per la
l seva estructura, no permet ell
moviment de grans masses humanes de forma
ordenada.
d
d Els
El grans exercits
it hi han
h fracassat.
f
t
• Aquest fet l’ha fet refugi de persones o pobles
sencers perseguits ( Robin Hood a Sherwood,
bandolers,…)
• O també lloc per originar contraatacs o
“emboscades” (Ho Chi Min Trail, Legions romanes
a Germania, Bosc de les Ardenes a les guerres
mundials,…)
La Vanguardia 26/7/2015

Un bosc es pot crear i també es pot
destruir per voluntat humana
Per crear‐lo
P
l necessitem
it
150 anys, però
ò desde
d d ell
vessant científic:
Des contaminador excepcional: CO2 fixat i O2 lliure
Formem un microclima per desenvolupar vida
Atraiem l’aigua
l aigua i la re circulem
Regulem la temperatura interior
Amb ggestió es font de p
productes i biodiversitat
Un bosc no son només els arbres, es l’ecosistema.

poc temps
p
Destruir‐lo o cremar‐lo es fa en p
Gustave Doré 1879

Un bosc creat a finals del XIX: Sierra Espuña
p
(Múrcia)

Respecte i sobre‐explotació
El paper de la certificació forestal
• LLa civilització
i ilit ió Sud‐Americana
S dA
i
d l Guaranís,
dels
G
í per
caçar demanen permís al Amo dels boscos, “kaa ija”,
i aquest,
aquest després de cerimònies,
cerimònies es manifesta a
través de somnis, del que poden caçar. La
Pachamama dels q
quetxues i aymares
y
fa funcions
similars de regulació dels abusos.
• L’aplicació de les modernes tecnologies a la tala i
desforestació, sense altre fre ni respecte, sobrepassa
el potencial de regeneració forestal i portant el
llindar que acull la vida.
vida
• La Certificació Forestal, a nivell mundial, pretén
regular el comerç de la fusta i els seus productes,
productes
limitant‐los al llindar del creixent sostenible.

PERCEPCIÓ SOCIAL DEL BOSC
Quatre puntals literaris que han format
conciència social del bosc al llarg de
l’història de la nostra civilització
• La
L Bíblia
íbli en l’Antic
l’A i Testament
Les profecies d’Ezequiel ens mostren figures de gran modernitat en les funcions del
bosc. Inspira en gran manera la Encíclica ecològica del Papa Francesc actual, i també el
comportament envers la natura de Sant Francesc d'Assis.

• Homer en l’Odissea (S.VIII a. de C.)
En la visió de la primera literatura europea coneguda,
coneguda el bosc te un valor d
d’aixopluc
aixopluc, de
pau, amb ocells, i de subministri de matèries primeres, com ara la fusta per fer naus.

• Chrétien de Troyes (S.XII): El conte del Graal
En un moment de difícil difusió literària, El Conte del Graal, a través de joglars va
introduir‐se a les Corts europees i va formar consciència social del bosc com
amagatall de tresors, custodiats per fades i gnoms. Després ho recolliran els contes

• Dante (S.XIII‐XIV):
(
) La Divina
i i Commedia
di
Un canvi radical: per interessos literaris i moralistes, introdueix la por al bosc.

LA BIBLIA: Antic Testament
Profecia de Ezequiel (Ez 17, 22‐24)
“..També jo prendré un esqueix del brot alterós que
corona el cedre, arrencaré un ull tendre de la punta del
seu brancatge,
b
i ell plantaré
l
é visiblement
bl
en una
muntanya ben alta. (…) Estendrà les seves branques,
donarà fruit i es farà un cedre magnífic.
magnífic Ocells de tota
mena s’ajocaran a la seva ombra i viuran en el seu
brancatge (…)
brancatge.
( )”

Neix
N
i la
l reproducció
d ió vegetativa,
t ti i l’id
l’idea de
d
protecció de la vida a redós d’un arbre
Bosc de cedres al Atlas

(Foto Joan Botey)

La Odissea: Comportament de Ulisses
amb el bosc
• TTott i que es ell relat
l t de
d un navegant,
t en
els seus desembarcaments a illes i
continents sovint travessa boscos.
b
• En les seves descripcions, predomina la
idea de bosc com aixopluc: hi dorm
quant cal
cal, i també com a reservori de
matèries primeres. El cant dels ocells
també hi es present.
present
• No ha entrat la idea de la por al bosc.

La Odissea: Comportament de Ulisses
amb el bosc (II)
Fragment de “El Raig d’Ulisses”, parla de Calipso,
divina entre les dees, acompanyant Ulisses:

“…I li donà llavors una aixa polida; i va dur‐lo cap a
la p
punta de l’illa,, on creixien uns arbres altívols;; hi
havia trèmols i verns i el llarg avet que s’encela, secs
de temps, endurits, per flotar
flotar‐lili lleugers a propòsit.
propòsit.”
Carles Riba i E..‐Ricart

Barcelona 1948

Chrétien de Troyes: “El Conte del
Graal” (S. XII)
• Es el conte de Perceval en la llegenda Artúrica,
que influirà molt a França, Alemanya i Anglaterra.
Les llegendes que Wagner convertirà en òperes al
S. XIX, i els contes recollits p
per Grimm i d’altres,
provenen d’aquí. Von Eschenbach s’inspira aquí.
• De vailet,
vailet viu amb la seva mare vídua a LL’erma
erma
forest solitària. El bosc els dona seguretat i
aixopluc Una vídua i un vailet ss’hi
aixopluc.
hi troben segurs!
• No traspua el sentit de por. El Cavaller Perceval la
desconeix, com ens recordarà Parsifal a l’opera.

Inici de la Divina Commedia de Dante
S. XIII: La por del bosc

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai
it
i per una selva
l oscura,
Ché la diritta via era smarrita.
smarrita
Ah quanto a dir qual era è cosa dura
Esta selva selvaggia e aspra e forte
Che nel pensier rinnova la paura!
Dante, perdut al bosc, troba Virgili

Dante i Virgili, després de passar a
l’altre riba amb la barca de Caronte

Troben un bosc d’arbres malformats i espinosos
p
Entre els quals “L’albero parlante” que els explica
que ell en la vida va ésser
Pier della Vigna
Era un home q
que s’havia suicidat p
per acusar‐lo de
una cosa que no havia fet
iq
que ara s’havia transformat en arbre esperant
p
el
judici final

La idea de la reencarnació amb
arbre neix a la nostra cultura…
cultura

Dante figura popular
Dante,
• Al escriure
i
l Divina
la
Di i Commedia,
C
di Dante
D t va exercir
i
un gran poder com acusador dels abusos socials
dels poderosos del seu temps,
temps al atemorir
atemorir‐los
los
explicant la gent coneguda de tots que havia
trobat a l’infern amb el seu viatge
g amb Virgili.
g
• Dante fou molt popular entre els analfabets que
creien fil per randa el seu viatge com real. Els
càstigs al infern dels abusos dels poderosos que
el poble recordava, explicat amb tot tipus de
detalls eren bàlsam per la gent senzilla.
detalls,
senzilla Ni la
jerarquia religiosa sortia ben parada.
Barceló, 2002 Pas del Acaronte vers l’infern

La prova de Enrico Scrovegni
D’aleshores
D
aleshores neix ll’adjectiu
adjectiu “dantesc”
dantesc
• Dante i la seva Divina Commedia, Enrico Scrovegni fill de
Reginaldo,
g
, i Giotto el p
pintor,, foren contemporanis
p
vers el
1300.
• Dante trobà a l’infern, en el 7é cercle 3er gir, Reginaldo
Scrovegni per usurer.
usurer Al fer‐ho
fer ho públic escrivint la Divina
Commedia, feu penedir públicament al seu fill Enrico.
• Per penediment, Enrico feu construir la Capella del seu
nom i la regalà a Pàdua. (Capella dei Scrovegni)
• Giotto pintà dins la capella, en el fresc del judici final, la
donació de la capella a la Verge per Enrico,
Enrico a fi que ll’hi
hi
valgués la salvació. Hi ha detalls irònics (ànimes aplaudint,
pes de la capella aguantada per l’arquitecte,...)
• Una prova de
d lo
l “real”
“ l” del
d l viatge de
d Dante a l’infern
l’ f
considerat en el seu temps.
Giotto 1304, detall del Judici Final

P P Rubens (1577
P.P.
(1577‐1640),
1640) la tempesta

A. Rackham 1905
Arbres amb ulls que et miren

Els contes i la formació infantil
• Jacob & Ludwig GRIMM 1785‐1863 recolliren
contes de la tradició germànica i els publicaren el
1857 (Blancaneus, Hansel & Gretel,…). Quasi tots
passen al bosc.
• H.Ch. ANDERSEN 1805‐75, danès, inspirat
p
en
rondalles i llegendes nòrdiques (L’aneguet lleig,
…) també molts passen al bosc
• Molts contes han sigut il∙lustrats i recollits per
Walt Disneyy en p
pel∙lícules de dibuix animat,, i tots
ells, en una o altre forma, arribats a nosaltres.
• A Espanya al 1943 es fa un dibuix animat de un
nou conte El Garbancito de la Mancha

El bosc lloc perillòs…
perillòs

Walt Disney
1938 Hachette
Blacaneus pre‐
cursora de
Superman

Walt Disney
Bambi 1943

Mercedes
Llimona
1941

El bosc com a diàleg amb els arbres

Lola Anglada
1963

Walt Disney
Bambi 1943

Primera pelicula
Dibuixos animats
Europea 1943

Evolució de la percepció social del bosc
• Lloc bíblic d’aixopluc i creador de vida que, passant pels
clàssics
là i grecs, i les
l llegendes
ll
d Artúriques,
A tú i
arriba
ib fins
fi ell
segle XIII amb Dante, quasi intacte.
• Dante posa la por al cos,
cos tant per ser lloc perdedor i
perillós, com per ser lloc de reencarnació de les ànimes
en arbres.
• La por social al bosc continua fins ara, tot i la seva
funció p
productiva,, i d’aixopluc
p
social ((Robin Hood a
Sherwood, …) por fomentada pels contes infantils.
• Ara ha arribat la p
percepció
p mediambiental i vital p
per la
Humanitat (Aigua, fixació CO2, Clima,…) i el despertar
de la coresponsabilitat social. La salut del planeta
d è de
depèn
d la
l salut
l de
d boscos
b
i oceans. Cal
C l defensar‐ho
d f
h
entre tots.

La percepció actual del bosc
• Independentment
d
d
d l seu règim
del
è i de
d propietat,
i
i
els beneficis econòmics que pugui generar al
propietari.
i t i El bosc
b
amb
b els
l oceans, son els
l puntals
t l
de la producció d’oxigen al planeta.
• L'existència de boscos i la seva producció
sostenible ha passat a ésser una necessitat ètica
planetària.
l
ài
• Tots hem de ser co‐responsables del seu
manteniment sostenible i contribuir‐hi. Ara hi ha
sistemes d’expressar‐ho.

El bosc com a diàleg amb el Cel
Moltes
l gràcies,
à i Joan Botey, www.finca‐fitor.com
fi
fi
www.landscare.org/paraje/finca‐fitor

La mirada femenina: la visió del Cel estrellat des de
la terra a traves d’un arbre
G. O’Keefe 1929

