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Home, natura, ciutat, i pràctiques artístiques

ANNA RECASENS

A Man and Nature (1864), document precursor 
dels estudis mediambientals que examina 
l’empremta de l’home a la Terra, George Perkin 
Marsh, autor inspirat intel·lectualment pels qui 
serien els fundadors de la geografia moderna 
(Humboldt, Ritter, Reclus...), escrivia que l’home 
havia d’entendre el seu impacte en el medi 
ambient i que l’agricultura havia de ser la forma 
de retornar a la natura davant la desforestació, 
considerada aquesta desforestació com l’inici 
d’un procés de desertització. En el mateix text, 
Marsh advocava també per una gestió eficient 
dels boscos i de la natura en els espais urbans.

Les topografies mèdiques més antigues que 
se citen als inventaris de la Reial Acadèmia de 
Barcelona daten de la segona meitat del segle 
XVIII, però no serà fins a mitjan segle XIX que 
s’elaborarà un pla d’objectius juntament amb 
la pauta que hauran de seguir aquest tipus de 
treballs. Les topografies representaran un estudi 
necessari per copsar la història natural i mèdica 
d’un lloc i per encertar en la curació dels mals que 
es pateixen localment, amb remeis que es puguin 
trobar també localment. Tanmateix, s’expressa 
la necessitat que una topografia es faci des 
de diferents perspectives del coneixement i 

considerant tot el territori del terme en qüestió i 
els veïns que l’habiten. 

Aquestes notes són només un apunt per 
constatar la vigència que tenen aquests 
enfocaments en l’actualitat, atès que conviden 
a una reflexió i fan de guia en un debat encara 
obert, tot plantejant el coneixement des d’una 
visió multidisciplinària, afavorint la construcció 
de comunitat, promovent el respecte d’allò local, 
evidenciant l’imaginari col·lectiu i potenciant 
la relació amb l’entorn natural i les accions per 
preservar-lo.

Al llarg dels anys, diverses filosofies i 
disciplines mantenen actituds que reflexionen 
sobre la idea de l’home i la seva relació i/o 
confrontació amb la natura, així com sobre l’estudi 
de la natura i la seva conservació. Actualment, en 
el marc d’una profunda crisi mediambiental, una 
nova ètica socioecològica tendeix a la cerca d’uns 
valors que es puguin assolir des del col·lectiu i per 
al col·lectiu; i es proposa com a manera de sortir 
de les successives crisis un repensar i reprendre 
models que verifiquen una relació més propera 
entre home i natura.

Hi ha un nombre elevat de propostes i 
sistemes que busquen ser ecològicament 
viables, cobrir necessitats, sostenir un entorn 
que ha esdevingut precari i potenciar una acció 
ambiental oberta a tots els sectors de la població. 
En aquestes propostes, que van des de la 
represa de models a les iniciatives de codi obert, 
es comença a evidenciar la possibilitat d’una 
transformació valuosa per repensar la relació 
home-natura-ciutat.

Tanmateix, tot això ens arriba en un moment 
en què la natura ha deixat de ser l’hàbitat per 
definició de l’ésser humà. La ciutat ha esdevingut 
l’hàbitat social, el lloc per viure, on la natura en 
forma de corona suburbana o de territori rural 
es transforma en un espai estranyat, de vegades 
llunyà, segurament modificable i fins i tot molest, 
on les actuacions de regeneració i convivència es 
prenen en consideració però no es reclamen amb 
prou força.

Ciutat
Al costat d’idees expansionistes i de creixement 
il·limitat per a la ciutat (per exemple el Pla Cerdà 
de 1860), on l’entorn natural es desdibuixa i el 
territori s’explica en termes de la capacitat 
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d’ésser urbanitzat, trobem altres visions en 
què un urbanisme a escala humana, i considerat 
una ciència multidisciplinària (Reclus, Geddes), 
parteix de la idea d’una simbiosi camp-ciutat i de 
trobar un equilibri ecològic en l’espai urbanitzat. 
Un exemple ben conegut seria el de la ciutat-jardí, 
proposta alternativa a l’habitatge de la ciutat 
industrial de finals de segle XIX, expressada per 
Ebenezer Howard a Tomorrow, a Peaceful Path 
to Real Reform (1898) i que donarà com a resultat 
alguns desenvolupaments com el Letchworth 
Garden City (1904, per B. Parker i R. Unwin) i el 
Welwyn Garden City (1920, per L. de Soissons). 

La ciutat-jardí de Howard proposa un nou 
traçat dels carrers que optimitza els espais de 
transició i els espais comunitaris, amb parcel·les 
unifamiliars envoltades de jardí, de manera que 
es creen illes formades per cases i jardins, amb 
un centre comú, i avingudes circulars com a nexes 
de comunicació. Aquest model no només volia 
resoldre urbanísticament l’equilibri entre camp i 
ciutat sinó que aportava la idea d’autosuficiència 
i de canvi de paradigma de viure. La ciutat-jardí 
s’entenia com un desenvolupament urbanístic 
que creixeria en superfície però no en alçada i 
que construiria noves ciutats a mesura que les 
primeres fossin plenes.

Malgrat que la idea de la ciutat-jardí va 
tenir forta empenta arreu, com apunta Jordi 
Franquesa a Las comunidades jardín - Antiguas 
intuiciones para nuestras nuevas ciudades, ens 
trobem davant la necessitat d’una definició 
més complexa, que vincula aquests nous 

desenvolupaments lligats a la ciutat a les 
definicions de suburbi-jardí o, seguint la seva 
evolució, de comunitats-jardí, atenent models 
que aniran des de la colònia industrial fins a la 
urbanització de vacances.

Al llarg del segle XX s’estudiarà la ciutat com 
a nou hàbitat, tenint-ne en compte l’evolució, el 
creixement, el desenvolupament urbanístic i 
l’entorn natural, i es definirà l’ecologia urbana.

Els debats, estudis i models se succeeixen, 
com també ho fan aquells que estudien les 
ciutats i el desplaçament de la natura (Mumford, 
Anderson, Gottmann) recuperant algunes idees 
del mateix Marsh, repensant els límits i incidint 
en la necessitat de valorar la natura urbana i les 
conurbacions. The Suburban Forest, de Waggoner 
i Ovington (1962), suposa un precedent per 
repensar el paper del bosc urbà i la importància 
que té en l’ecologia de la ciutat. A principis dels 
70 comença a definir-se la botànica urbana com 
a camp d’estudi, i en les últimes dècades del 
segle XX en diversos països s’elaboren estudis 
centrats en els ecosistemes urbans que apleguen 
científics, gestors i ciutadans amb l’objectiu 
d’avaluar el concepte de bosc urbà i els beneficis 
per a l’ecologia de la ciutat.

L’ecologia del paisatge, concepte introduït 
pel biogeògraf Carl Troll (1939), relaciona espais 
amb processos ecològics, aporta les bases per 
estudiar els diferents espais que comprèn un 
territori (urbà o rural) i ofereix eines per avaluar 
impactes i efectes provocats pels diferents usos 
i afectacions. En relació amb el creixement de les 
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ciutats i la pèrdua de relació amb la natura, els plans urbanístics 
són deficients, més encara quan zones urbanitzades o residuals es 
compten com a zona verda... Aquest és un debat obert, que en el cas 
de Catalunya es treballa en diferents àmbits, especialment des de 
2005, amb l’aparició de la primera llei sobre el paisatge.

Make Room! Make Room!
Al llarg del segle XX, el debat sobre la mida de la ciutat i el nombre 
d’habitants que conté s’ha perdut en certa manera, i l’empremta 
humana sobre l’entorn natural ha esdevingut greu i imparable. A 
Megalopolis, un estudi sobre la franja Boston-Washington publicat 
als anys 60, Jean Gottmann observa que la natura a l’entorn de 
la ciutat interessa ben poc mentre no sigui un corredor apte per 
alleugerar les comunicacions, que defineixi la ciutat que s’estén en 
el territori proper i que concentra totes aquelles comunicacions, 
serveis, espais, distraccions necessàries... Aquesta ciutat dista 
molt dels conceptes de l’urbanisme utòpic, de les ciutats-jardí que 
cercaven l’acostament entre els dos espais i una relació més estreta 
entre el món rural i l’urbà.

La ciutat actual és concebuda com el lloc ideal, de transacció 
contínua, on es trobarà de tot en tot moment; tanmateix, com 
alguns autors defensen, la visió del futur no és tan idíl·lica 
i aquelles visions de ficció que semblaven tan llunyanes es 
comencen a complir. La ciutat de Harrison a Make Room! Make 
Room! (història base de la pel·lícula Soylent Green) se’ns mostra 
sobresaturada, amb una manca de lloc i de recursos, on la natura 
és un bé inaccessible, igual que ho és l’aliment fresc. A la ciutat 
de Blade Runner de Ridley Scott, tot és artificial, la ciutat és el 
centre neuràlgic de la mort col·lectiva, i un espai sense sortida. 
En el futur proper que descriu (l’any 2019) la catàstrofe ecològica 
esdevé global i, amb una política eugenicista, la corporació ofereix 
comoditat en un món on l’ésser humà és de la seva propietat. És un 
món allunyat d’una relació animista amb la terra. El paradís ja no 
existeix, la natura no nodreix, i els mateixos humans es distancien 
entre ells. És impossible progressar en un espai dens i claustrofòbic 
on l’ésser humà ha perdut tot contacte amb l’exterior.

Però som tan lluny? La ciutat neoliberal 
ja no és el nostre espai, sinó el domini de 
desenvolupadors, magatzems, espais comercials, 
administracions... El consumidor, com a ciutadà 
model, atén esdeveniments organitzats en 
espais designats i no abusa del privilegi que 
li ofereix aquesta nova ciutadania basada en 
l’individualisme. La ciutat-rusc, centre comercial 
de tots els desitjos, rebutja la concepció clàssica 
del “ciutadà actiu”, usuari lliure d’espai públic 
significatiu, amb dret a actuar en solidaritat 
amb altres usuaris lliures, i en canvi conrea 
l’individualisme i redueix aquest antic “ciutadà 
actiu” a membre d’uns grups d’interès en el si 
dels quals esdevindrà competent en un aspecte 
o altre però amb dificultats d’esdevenir portador 
de solucions integrals. Les temptatives de 
controlar i fer més còmode l’espai de la ciutat 
des de l’urbanisme són una manera de negar les 
necessitats reals que té el ciutadà en relació 
amb l’espai. Això també implica la pèrdua de la 
sobirania alimentària, la fragmentació d’espais, 
la ràpida propagació de la vigilància, l’obsessió 
per la seguretat, la conformitat social. Seran 
moltes vegades els “nous ciutadans” del rusc, 
individualistes practicants, els que tindran poc 
interès en la preservació o construcció d’espais 
de reunió i sociabilitat en la planificació urbana, 
i fins i tot alguns intentaran convertir tota 
interacció humana a l’aire lliure en una varietat de 
contaminació social, una anomalia i una pràctica 
il·legal en contra de l’habitabilitat de la ciutat-rusc. 

Afortunadament, hi ha zones on la pirateria 
urbana i creativa serveix per desenvolupar i 
mantenir una qualitat social de vida en el marc 
de la qual s’entrellacen i conviuen tota classe 
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de relacions privades i personals, malgrat la situació marginal 
d’aquestes zones, l’habitatge inadequat i la falta de suport o 
d’estructures públiques. Aquestes expressions de coherència 
social inclouen activitats com ara les reunions de veïns, la creació 
d’horts i l’apropiació o la personalització de l’espai públic amb fins 
relacionals. Són espais d’unió de competències del ciutadà actiu, 
on les solucions es pensen en col·lectiu i, per tant, poden esdevenir 
efectives.

Reconnectant amb la natura 
Com cal entendre avui la connexió urbana amb la natura? Com 
es tradueixen les noves planificacions urbanes en relació amb 
aquesta connexió? Hi ha un desig real de reconnectar? És una 
moda? O ens trobem davant la construcció d’una nova mitologia 
que vincula allò natural i allò urbà però que en última instància 
produeix una requalificació d’un espai natural, que derivarà en nous 
desenvolupaments urbanístics? Alguns projectes recents han 
generat un debat en aquest sentit, com 16 Portes, una proposta que, 
sota el lema “Baixar la natura a la ciutat”, vol crear una sèrie de vies 
obertes des de Barcelona fins a Collserola.

Actualment s’apliquen criteris de sostenibilitat i tècniques 
innovadores per intervenir espais de manera ambientalment 
acceptable: habitatges intel·ligents, utilització de recursos 
respectuosos amb el medi ambient, optimització de les àrees 
verdes. Amb tot, el concepte de sostenibilitat és complex i algunes 
de les intervencions no passen d’allò merament cosmètic. Els 
límits, els corredors verds, són cobejats per una munió d’interessos 
variats, la majoria foscos. Aquests cinturons, que haurien de 
suposar una protecció enfront de la dispersió urbana i haurien 
de ser un factor fonamental en la regeneració de les ciutats, 
s’estan convertint en un terreny de disputa, sovint en vies de 
requalificació. A la ciutat cal que hi hagi espai i que aquest sigui 
redefinit. El 2011 a la Gran Bretanya un document controvertit va 
obrir un debat: es tracta d’un text en què s’esmenta que no queda 
espai urbanitzable, que el greenbelt no té cap gran valor natural i 
que no fer-lo urbanitzable és un error i tindrà un efecte negatiu en 

l’economia. El corredor verd, segons el document, 
està aturant el creixement de la ciutat, de 
manera que no es pot regenerar i, si no es pot 
fer ús d’aquests terrenys, s’haurà de construir 
dins els parcs i les zones verdes interiors. De 
fet, el document es fa ressò de pràctiques que 
des de fa anys diversos ajuntaments han posat 
en funcionament: la requalificació de parcs 
públics per a la construcció, la disputa sobre 
àrees rurals frontereres i la creació de nous 
suburbis just sobre àrees rurals vives. El text, 
escrit per Alex Morton, assessor d’una entitat 
associada al partit conservador, afirma que la 
construcció d’urbanitzacions-jardí sobre els 
terrenys requalificats és un avantatge per poder 
crear llocs idonis per viure, afirmacions que es 
contradiuen amb la realitat que ha suposat que 
molts processos de regeneració/gentrificació 
hagin propiciat una reapropiació del sòl en mans 
privades i s’hagi requalificat espai públic com 
a espai privat . Alguns sectors reclamen espais 
al límit per fugir i retrobar-se amb la natura, 
fet que tindrà com a conseqüència la contínua 
urbanització dels entorns naturals vinculats a la 
ciutat.

La relació amb la natura i la presència de 
vegetació a la ciutat és una necessitat. El verd 
urbà esdevé un reductor d’efectes negatius i 
restaura un ecosistema natural, més enllà de la 
pura ornamentació, pràctica que és lluny d’aportar 
aquells elements de pulmó a la ciutat i que amb 
prou feines genera espais d’ombra insuficient i 
hibridacions. El verd urbà és un aïllant del soroll 
i del foc, regula les aigües i el clima, millora la 
qualitat de l’aire, redueix la bombolla càlida que 
es crea a les ciutats, disminueix els efectes de 
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l’erosió, protegeix del sol... i és beneficiós per al 
benestar de les persones. 

Algunes de les solucions que cobririen les 
necessitats de verd urbà serien les següents: 
l’atenció a l’entorn agrícola, amb la conservació 
i regeneració del que ja existeix i amb l’obertura 
de noves parcel·les per a lleure i autoconsum; 
la potenciació de camins verds de salut; la 
regeneració del bosc urbà amb la creació i 
manteniment de parcs de diferents dimensions 
per a l’ús de la ciutadania; l’ús de planta autòctona; 
la recuperació de solars i àrees per crear jardins 
de proximitat, element fonamental per a la vida 
ciutadana i del barri; l’atenció a la natura urbana 
a les vies publiques... Reverdejar la ciutat és una 
assignatura pendent en molts municipis, però és 
feina de tots reclamar actuacions en aquest sentit 
i procurar un equilibri entre la natura i l’espai 
construït.

En el record de molts hi ha els patis amb 
fruiters, les plantes aromàtiques a les finestres, 
els horts del pati de darrere, les perifèries 
amb hortets i cultius de varietat diversa que 
o bé participaven en la gestió econòmica de la 
ciutat nodrint el mercat local o bé més endavant 
suposaren una ocupació de subsistència i/o 
social. Aquestes pràctiques van esdevenir una 
fita important en la vida quotidiana, no només 
pels canvis de vida imposats pel món industrial, 
centrat en la vida de ciutat, sinó fins i tot com a 
font de recursos en circumstàncies extremes. En 
són exemple els horts urbans a la Gran Bretanya, 
inspirats per les campanyes de Dig for Victory, els 
Defiant Gardens a les trinxeres durant la Primera 
Guerra Mundial o els horts als getos de Polònia 
que nodriren moltes persones sentenciades per 
la fam.

La relació home-natura es verifica durant 
molt temps en termes de nodriment, de la mare 
terra que vetlla. Tot i saber els beneficis del verd 
urbà, actualment els desequilibris són evidents: 
la ciutat compacta i densa sembla no haver deixat 
prou espais per crear zones verdes, i en molt 
casos les que hi ha consisteixen principalment 
en superfícies dures i extenses masses de 
ciment. L’espai urbà és majoritàriament un espai 
mediambientalment dolent. Cal repensar, doncs, 
les maneres d’integrar la natura a l’espai de la 
ciutat, perquè contrarestin l’espai construït. 
Calen àrees de repòs, de relació i de socialització, 
i també calen itineraris saludables i de joc que 
esdevinguin, dins la ciutat, un motor per a una 
nova consciència de comunitat.

Art i ecologia: processos de codi obert
L’artista que es defineix com a activista pren 
una posició que supera allò purament estètic, 
traspassa els límits per esdevenir un artista 
conscientment contaminat, situat en un territori 
intermedi entre les arts, allò social i comunitari, i 
el flux de coneixements que es generen. L’artista, 
així, pot actuar com a catalitzador que activa 
espais i maneres de relació en la comunitat per tal 
de reforçar les seves capacitats. 

La pràctica artística entesa des d’aquesta 
perspectiva té un rol important i ofereix eines 
per comunicar, dialogar, proposar i aportar 
a una comunitat valors humans i col·lectius 
perduts. També mostra una certa urgència; 
no en va es treballa en contextos específics, 
en situacions concretes i en temps real. Es 
caracteritza pels elements següents: el fet 
de tenir un pensament innovador, que promou 
la integració entre col·lectius de caràcter i 
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la mateixa construcció d’espais, queda com a 
repte recuperar aquells espais que es generen 
naturalment des del col·lectiu i del fer comú i 
que van desapareixent darrere de pantalles 
administratives. 

Anna Recasens és artista visual, escenògrafa, 
horticultora i professora de secundària. Combina 
propostes artístiques personals i col·lectives 
amb tasques educatives i de gestió cultural. Amb 
Idensitat i Acció Cultural Metropolitana, entre 
d’altres, participa en projectes que investiguen i 
fan propostes d’acció entorn de l’art, l’educació, la 
natura i la comunitat. És membre fundadora de La 
Sitja i gestiona L’Arxivador, un espai cultural i una 
biblioteca itinerants. www.interraincognita.org.

Ara és el moment.
 Fer art. Cultivar horts. 

Parar. Reconsiderar. 
Repensar. Redissenyar. 

Recrear. Atrevir-se: 
fer passes cap a la 

supervivència col·lectiva.

Manifesto
Susan Leibovitz 

interessos diversos, i la reivindicació d’espais 
comuns; el fet d’ampliar paràmetres de treball 
tot col·laborant amb altres artistes, disciplines 
i comunitats; i el fet de generar xarxes, 
estratègies, propostes, situacions educatives i 
intercanvi de coneixements. En definitiva, és una 
pràctica artística que s’allunya del discurs estètic 
convencional i de l’estancament del sistema 
establert i academicista existent per col·locar-
se al costat de les persones, amb la voluntat 
d’afavorir aquelles transformacions necessàries 
per a la supervivència col·lectiva. Les arts són un 
poderós activador de la creativitat, de la invenció 
i del treball col·laboratiu; per això una comunitat 
necessita l’experiència artística i la seva capacitat 
de dissidència per poder superar sistemes 
repressius i restablir models més naturals de 
coexistència comuna i amb el medi.

Certes pràctiques artístiques, més enllà de 
la representació, volen involucrar-se en llocs 
específics per tal d’aprendre de l’experiència, dels 
processos naturals i quotidians, de l’observació 
en temps real; i per tal de qüestionar temes, de 
copsar necessitats i de dibuixar noves estratègies 
per reconnectar persones i paisatges i establir-hi 
relacions positives.

Una via de treball consistiria a promoure 
polítiques que, des d’una planificació participativa 
i multidisciplinària, poguessin crear espais 
d’acord amb el context en què s’inscriuen i que, 
més enllà de solucions estètiques i/o per complir 
expedients, fossin espais naturals reals. Cal 
potser menys preocupació per recuperar la 
relació home-natura mitjançant el disseny del 
paisatge urbà i més preocupació per recuperar 
la natura urbana com un recurs de suport a 
l’autogestió, l’autosuficiència i la salut física 
i social, tenint present la idea que redefinir el 
paisatge urbà és redefinir la ciutat mateixa des de 
la realitat que l’habita i no des d’uns paràmetres i 
interessos de consum.

Hem de ser conscients que, si volem 
transformar alguna cosa, ens hem d’allunyar de 
paradigmes econòmics i dels valors de la cultura 
de consum dominant i hem quedar fora del joc 
de competències i èxit que se’n deriva. Tothom 
és creatiu. Cal, doncs, crear espais de llibertat 
d’expressió, de coneixements compartits i 
d’experiència directa amb l’entorn per tal que 
aquesta creativitat es pugui desenvolupar. 

L’interès radica en el procés i en la possibilitat 
de generar estructures de continuïtat dedicades 
a recuperar/crear/activar aquests espais de 
relació tan necessaris per a la bona marxa d’una 
comunitat. Potser és hora de deixar de fer anàlisis 
sobre determinats espais polítics i passar a 
crear espais comuns i de consens. I, al costat de 
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