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Paradoxes de la biodiversitat

 
 
1.‐ Coneixeu a l’autor d’aquesta conversa? Cerqueu‐ne informació i després... 
 
2.‐ Llegiu el text de la conversa: 
 
Dalt els cingles de Besa, encara  l’any 1983 hi havia un niu amb una parella de  falcó 
peregrí, que un dia van volar del Montseny per anar a viure no diríeu pas a on: al carrer 
Balmes cantonada Diagonal, dalt del Banc Sabadell‐Atlàntic! I és que a moltes espècies 
animals  un  entorn  urbà  tan  dens  com  el  de  Barcelona  els  resulta  tant  o  més 
confortable que un entorn diguem‐ne natural, com el Montseny. A  les grans ciutats, 
els falcons hi troben gratacels, vents tèrmics, i a Barcelona, a més, una gran quantitat 
de  coloms  fàcils  de  caçar.  L'Ajuntament  de  Barcelona  ha  reintroduit  el  falcó  per 
recuperar aquesta espècie que havia estat eliminada de  la ciutat. Doncs, els  falcons, 
entre  altres  beneficis,  poden  ajudar  a  controlar  l'excessiva  població  de  coloms.  I  el 
falcó no és un cas extraordinari, hi ha d’altres animals que lliurement han emigrat del 
camp a  la ciutat: prop  l’Illa Diagonal, per exemple, s’hi pot trobar el tudó, que hi viu 
més  tranquil∙lament que no pas al  camp, menys estressat, diríem, perquè no pateix 
pels  depredadors,  ni  pels  caçadors. La  biodiversitat  a Montjuic  és més  gran  que  al 
Montnegre;  ho  se  perquè  l’hem  investigat  a  fons,  elaborant  catàlegs  d’espècies 
presents, errants, emigrants, o de nova  introducció. No vull dir que  la ciutat sigui un 
paradís per la fauna i la flora, ni que tingui una biodiversitat exuberant, sinó que no 
hem  de  pensar‐la  com  un  paisatge  desnaturalitzat,  fora  de  la  natura. 
 
Tampoc hem d’identificar el Montseny com una reserva, o un santuari sagrat de  la 
natura. El Montseny, que un paisatge excepcionalment biodivers, més que considerar‐
lo reserva o santuari, l’hem de considerar com un gran equipament públic, el Parc del 
Montseny:  un  equipament  singular  amb  una  funció  social  tan  important  com  les 
platges  i  les  cales  de  la  Costa  Brava  a  l’estiu  o  les  pistes  d’equí  de  La Molina,  als 
Pirineus,  a  l’hivern,  com  el  Circuit  de  Carreres  de  Montmeló,  fins  i  tot,  com  la 
Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  com  el  Parc  Tecnològic  del  Vallès,  com  Port 
Aventura. A  diferència  dels  parc  temàtics,  científics,  tecnològics o  automobilístics 
esmentats, que els podem construir, i fins i tot destruir, amb uns quants centenars de 
milions d’euros, i en pocs anys, el Parc del Montseny ha necessitat milers d’anys i no 
és possible reproduir‐lo, a cap preu. Aquesta és la seva singularitat: va més enllà dels 
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nostres sentiments de biofilia, de la nostra admiració sovint nostàlgica i ingènua de la 
natura,  o  de  la  necessitat  de  poder  gaudir  de  grans  espais  de  lleure  en  la  Regió 
Metropolitana de Barcelona,  i  també  transcendeix  les  activitats  forestals,  agrícoles  i 
ramaderes, o extractives, que avui també s’hi donen, i de les que s’hi ha donat des de 
fa mil∙lennis. Així, el Montseny no és un espai virginal: d’una banda la seva delimitació 
territorial, les estratègies de gestió i conservació, d’educació ambiental, l’imaginari de 
la muntanya, el que ens evoca, són una creació cultural,  i política,  i d’altra banda,  la 
diversitat  vegetal  i  animal  no  pot  entendre’s  independent  de  l’acció  humana: el 
Montseny no pot entendre’s sense considerar  la humanització de  la muntanya, des 
dels temps dels ibers fins els actuals pagesos i ramaders, explotadors forestals, plantes 
embotelladores  d’aigua  a  Viladrau,  emissores  de  ràdio  militars,  estacions 
meteorològiques,  i  també  caçadors,  boletaires  de  Tardor,  recol∙lectors  furtius  de 
castanyes,  i  turistes ocasionals, passant pels excursionistes  científics de principis del 
segle vint, que contribuïren a crear l’imaginari de la muntanya. Més d’un milió i mig de 
persones  visiten  el Montseny  cada  any,  de  l’ordre  de magnitud  dels  que  visiten  el 
santuari  de  Montserrat,  o  els  grans  museus  de  Barcelona,  com  el  Picasso,  el 
CosmoCaixa, el museu del Barça. 
 
Salta a  la vista que el paisatge d’una gran ciutat a  la costa, com Barcelona, és molt 
diferent del d’una muntanya  imponent com el Montseny, però ambdós  són espais 
naturals,  i  culturals,  cadascun  representa un extrem potser del paisatge difús, que 
predominantment,  al menys  a  Europa, avui  és  intermedi,  ni  del  tot  urbà  ni  del  tot 
rural,  híbrid. No  podem  entendre  el  que  passa  a  la  ciutat més  densa  sense  tenir 
present el que passa a la muntanya menys poblada, i en aquest sentit és lamentable 
la visió  reduccionista, per anomenar‐la així, de moltíssima gent, que no es pregunta 
d’on ve l’aigua que surt per l’aixeta, o els aliments que menja, que a penes sap el nom 
dels  arbres  plantats  al  carrer  o  als  jardins. Natura  i  cultura  són  termes 
interdependents. Hem de  renaturalitzar  la ciutat,  i propiciar un ús humà  raonable, 
sostenible, dels  espais poc urbanitzats,  especialment dels protegits  com  a parcs o 
espais d’interès natural,  tenint present que  tots els paisatges  tenen  interès social  i 
ambiental.  La  crisi  energètica  actual,  entre  altres  factors,  la  seguretat,  la  major 
exigència  de  qualitat,  ens  porta  a  revaloritzar  la  proximitat  geogràfica,  a  consumir 
aliments i recursos produïts en el nostre entorn més proper, compensant la tendència 
globalitzadora a la que ens han portat les tecnologies d’informació i comunicació: allò 
que estava proper s’ha allunyat, en els darrers deu o vint anys, mentre que allò que 
estava remot s’ha acostat, d’una forma paradoxal: l’energia necessària per transportar 
aliments  d’una  banda  a  l’altra  del  planeta  és  sovint  superior  a  les  calories  que  ens 
aporten  els  aliments  com  a  tals. Hi  ha  hotels  de Barcelona  que  porten  a  rentar  els 
llençols i les tovalloles a la Xina! 
 
Tant   important  com  preservar  els  espais  de  biodiversitat  excepcional,  els  grans 
jardins  forestals  i agrícoles com el Montseny, ho és, com deia abans, renaturalitzar 
les grans ciutats. Hem d’aconseguir que hi hagi llúdries al Besòs: aquest seria el millor 
indicador  de  qualitat  de  les  aigües!  De  la  mateixa  forma  que  tenim  cura  de  les 
activitats socials  i econòmiques al Montseny, per evitar que siguin traumàtiques pels 
ritmes d’evolucions naturals, hem de tenir més cura de la biodiversitat en la ciutat, per 
exemple definir l’oferta tròfica dels espais verds de forma que determinats animals se 
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sentin  atrets,  o  regular  i  controlant  les  poblacions  d’algunes  espècies  en  particular, 
com  la dels gats cimarrons,  o els coloms, que parlàvem abans. La biodiversitat és el 
millor  indicador  de  qualitat  i  vitalitat  del  paisatge,  ja  sigui  més  urbà  o  més 
rural. M’agradaria contribuir a  informar  i educar als ciutadans en aquestes qüestions, 
per poder recuperar el coneixement perdut sobre la natura, que avui resta atrapat en 
l’inconscient, sovint. 
 
Repasseu el que heu llegit, activant el video següent:  
 

http://www.ersilia.net/lab_biodive
rsitat/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=99&Itemid=3
4
 
o bé  
http://80.33.141.76/lab_biodiversi
tat/
 
 

 
 
 
3.‐ Comenta amb els companys de classe les següents preguntes:  

1. s que hi ha espècies que les hi resulta tant o més confortable viure Per què creu
a la ciutat? 

 

2. ir el Parc Natural del Montseny amb tota  la seva Per què no podríem reprodu
biodiversitat artificialment? 

 

3. a com el Parc Natural del Montseny són espais Podríem dir que  tant Barcelon
naturals i culturals? Per què? 

 

4. lor Estàs d’acord amb el que diu en Martí Boada  :  “La biodiversitat és el mil
indicador de qualitat i vitalitat del paisatge, ja sigui més urbà o més rural.” 

 

5. T’ha sorprès aquesta idea de biodiversitat? Has après alguna idea nova? 
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6. Comprova el que has après fent aquest exercici del mateix web:   

http://www.ersilia.net/lab_biodiversitat/te
mplates/squared/exercicis/index_que_he_
apres3.html
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