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NUCLI HISTÒRIC DE

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE, 19.30 H

EL PAISATGE

“El paisatge com a missatge de país”
Jordi Pigem 

Farrera Can-sons DO
Bikimel
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Jordi Pigem, 
Filòsof i escriptor, premi de filosofia 

per l’Institut d’Estudis Catalans, 
realitzarà una conferència amb el títol 

Cantautora, guanyadora l’any 2011 de 
la Beca art i natura a la creació convocada 

pel Centre d’art i natura de Farrera, 
que ens explicarà l’experiència creativa 

del disc Farrera Can-sons DO
i ens cantarà algunes cançons.

“Jo vull ser del color de les muntanyes,
de les muntanyes quan es pon el sol.

Ocres verds es fonen dintre dels meus ulls,
grisos blaus en sortir la nit.

Vull volar com el vent per entre els arbres
com quan s’eixampla sota el meu vestit…
Inventar un món, com quan érem petits,

camuflar-me en les serres de Farrera
on ningú m’espera.” 

ontinuem preguntant-nos si el paisatge és
reflex d’allò que som. I ho fem partint de la
idea transmesa en la primera sessió del cicle
en què s’apuntava que la nostra relació amb

el paisatge és molt corpòria i molt poc emotiva o
memorable. Com també ho és amb la ciència i l’ecolo-
gisme, que fonamentem en dades –quan s’acabarà el
petroli, quan s’acabarà el gel, quan moriran les glace-
res–  i molt poc en un canvi d’actitud, que es basi en
una relació més integrativa amb la natura. Això mateix
ens passa amb el paisatge, sobre el que intervenim
sense involucrar-hi la nostra història, allò comú que
podem compartir com a comunitat o, fins i tot, els
valors que ens teixeixen. Si el paisatge és la pell o el
mirall d’allò que som, ens hem de posar aquest vestit i
deixar de mirar-lo des de fora. Ha de ser la nostra
samarreta, els nostres pantalons o les nostres faldilles.
També les sabates amb què caminarem. Només així
entendrem i recuperarem la saviesa de la terra. I això
també té a veure amb la societat o el país que volem
fer. Si volem transformar allò que tenim, com diu en
Jordi Pigem «hem de fer un país diferent» i probable-
ment «aprendre a viure millor amb menys». Com recor-
da el filòsof que ens acompanyarà, «els humans creiem
estar per damunt de la natura i ens hem acabat sentit
molt sols. Ja no som germans dels boscos, de les plan-
tes ni dels mars». També hem d’aprendre, doncs, a
tractar de tu les alzines, el roures, les pinedes i les
pedres que composen el paisatge de Castellnou i recu-
perar la seva saviesa.

Divendres 13 de desembre

• Ponent: Josep M. Mallarach, Doctor en biologia i medi
ambient i professor del Màster d’espais naturals prote-
gits. Membre de la Unió internacional per a la conser-
vació de la Natura, la representa en la iniciativa de llocs
de patrimoni mundial d’interès religiós a la Unesco, rea-
litzarà una conferència amb el títol “El paisatge extern
a com a reflex del paisatge intern” 

• Artista: Lourdes Fisa, artista plàstica de reconeguda tra-
jectòria artística i amb un sòlid compromís amb la natu-
ra i el medi ambient amb diferents treballs expositius
internacionals en què ha vinculat espais i natura viva.
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