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Repensar el paisatge
(vinícola) i reconnectar-nos

A FONS

No és la primera vegada que mirem d’aprofundir en el concepte de paisatge, perquè el 
vi, essencialment, ho és. A més, és un àmbit d’avantguarda que evoluciona amb rapidesa 
aquests darrers anys, des del món universitari fins al món local. Hem demanat a tres 
especialistes que parlin del paisatge des d’aproximacions complementàries: el geògraf 
Joan Nogué ho fa sobre la relació d’enoturisme i paisatge, un binomi que ha de conviure 
i que no es pot basar en raons econòmiques. El també geògraf Francesc Muñoz parla 
dels paisatges ordinaris, que són aquells no protegits, o sigui, la majoria, i en els quals 
ens hem de concentrar, perquè són els paisatges on les persones vivim, i ja sabem que 
la cura del paisatge aporta qualitat de vida a les persones. Finalment, el pedagog i 
filòsof Gregorio Luri reflexiona sobre la relació entre el món agrari, el món de la cultura i 
l’educació, perquè no podrem reconnectar-nos amb la natura sense la implicació de l’escola. 
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MARIONA SERRA

Contemplar el mar des de les vinyes, 
una magnífica experiència que és possible 
des d’un munt d’indrets del cantó Maresme 
de la DO Alella.
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A FONS

n dels reptes més 
importants que 
tenen els nostres 
paisatges és el 
de la dispersió, la 

trencadissa, la fragmentació; 
una dispersió que afecta es-
pecialment els paisatges 
agraris, que no només 
s’haurien de conser-
var adequadament 
per raons identitàries 
i ambientals, sinó 
també per 
raons eco-
nòmiques, 

del 
mateix 
sector i d’uns 
altres sectors 
que en podrien 
treure profit, 
com el turístic. En 
efecte, la major part 
de destinacions turísti-
ques mediterrànies, del 
litoral a la muntanya, 
són vorejades de paisat-

ges agraris que haurien de 
ser vistos com a excel·lents 
aliats i com a complements 
idonis al producte turístic 
dominant. El valor ecològic 
(sovint amb una clara funció 
afegida de connector biolò-
gic) i paisatgístic d’aquests 
espais és molt elevat, per la 

qual cosa és especialment 
oportú i intel·ligent 
mantenir-los i evitar que 

siguin engolits per l’espai 
construït, ja 

sigui en forma d’habitatges, 
d’infraestructures o de serveis 
destinats a l’oci. Cal evitar la 
pèrdua de diversitat paisatgís-
tica dels espais agraris, uns 
espais –en especial els propers 
a àrees turístiques i urbanes 
molt denses, com és el cas de 
l’àmbit propi de la DO Alella– 
sotmesos a una doble i inten-
sa pressió: per una banda, 
per requalificar sòl; per una 
altra, per haver d’actuar de 

“contenidor” d’aquells 
equipaments i infra-
estructures que 
exporten cap 

a la seva corona les àrees tu-
rístiques i urbanes centrals. 
Ambdós processos generen 
fractures territorials i degra-
den el paisatge agrari, esquit-
xant-lo d’usos diversos i sovint 
incompatibles que en malme-
ten la fesomia i en rebaixen la 
qualitat estètica.

Per sort, a casa nostra hi 
ha qui des del mateix territori 
comença a entendre el valor 
afegit que representa un pai-

satge agrari ben cuidat 
i amb personalitat, 
per se i també com 

a excel·lent com-
plement a l’activitat 

agropecuària. El sector 
vitivinícola n’és una 

mostra. Els paisatges 
de la vinya comen-
cen a ser valorats i 
els mateixos actors 
locals s’adonen, final-

ment, que la progressiva 
degradació del paisatge de 

la zona va en detriment seu. 
Aquesta òbvia constatació 
va arribar ja fa anys a unes 
altres regions vitivinícoles de 
prestigi mundial, com la Tos-
cana i la Borgonya. Ha tardat 
a arribar al nostre país, però 
finalment ho ha fet… i ara 
convindria fer les coses 
bé. M’explico.

U

Més enllà de l’enoturisme...
Per entendre un vi cal anar a la vinya, al celler, parlar amb les persones que l’han 
imaginat, que l’han fet. L’enoturisme dóna aquesta l’oportunitat. Per això cal evitar que 
es converteixi en una simple estratègia comercial, sense uns valors de paisatge al darrere.
TEXT: JOAN NOGUÉ 
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L’enoturisme és una de les 
activitats que més i millor 
profit obté d’aquesta nova 
realitat. Obrir els cellers al 
públic i tastar els vins del 
terrer envoltats del paisat-
ge que li dóna sentit i raó 
de ser ha estat una decisió 
intel·ligent i oportuna… que 
no ha de servir només per 
incrementar el compte de 
resultats de l’explotació. Si 
és així, si l’encertat pas en-
davant que s’ha fet a l’hora 
de portar els clients al celler 
només respon a una estratè-
gia comercial, correm el risc 
de perdre bous i esquelles 
pel camí. És perfectament lí-
cit i legítim que l’enoturisme 
persegueixi un rendiment 
econòmic, però ho ha de fer 
afermant-se en uns valors, 
en quelcom de molt més sòlid 
que una simple estratègia co-
mercial. L’única manera que 
pugui perdurar en el temps, 
que l’activitat sigui realment 
sostenible (en el sentit literal 
del terme) amb vista al futur, 
és ancorar-la en una concep-
ció de les relacions societat-
medi molt més profunda, 
integral i global. 

Si l’enoturisme vol tenir 
llarga vida i no rebre les so-
tragades de les modes que 
van i vénen s’ha de centrar 
molt més en els valors del 
paisatge, els ha de ressaltar, 
els ha de compartir i els ha 
de saber comunicar. Uns 
valors que no són només pro-
ductius, sinó també estètics, 
socials, culturals i, fins i tot, 
morals (bellesa, equilibri, 
harmonia...). Ha d’entendre 
–també– que el paisatge és 
un bé comú: no és un objecte 
qualsevol, una simple porció 
tangible del món extern, i 
molt menys una mercaderia. 
El paisatge és un lloc d’en-
contre entre el subjecte i 
l’objecte, entre l’individu i la 
realitat que l’envolta; és un 
espai de sociabilitat i d’inter-

canvi existencial. No “tenim” 
un bé comú (en aquest cas, 
el paisatge), sinó que som 
partícips d’aquest bé comú; 
en certa manera, “som” part 
del bé comú i, per tant, “som 
paisatge”.

L’enoturisme ha de trans-
metre en tot moment una 
profunda “consciència de 
paisatge”, com reclamava en 
un altre context i amb unes 
altres paraules George Stei-
ner, un dels pensadors eu-
ropeus més lúcids d’aquests 
darrers decennis. Ho feia en 
aquell petit llibret titulat La 
idea d’Europa on, per cert, 
considerava que una de les 
característiques fonamentals 
d’Europa –d’aquesta Euro-
pa que sembla que se’ns vol 
escórrer per l’aigüera– és 
precisament el paisatge: un 
paisatge civilitzat, culte, en 
el sentit que respon a una 
mil·lenària interacció entre 
natura i cultura; un paisatge 
pensat per caminar-hi, fet 
a la mesura humana, enor-
mement divers, però sempre 
amb un toc de civilitat, d’his-
tòria acumulada. 

L’enoturisme –i no ho dic 
en el sentit habitual del que 
entenem per responsabilitat 
social corporativa– té –o hau-
ria de tenir– clarament una 
funció exemplificadora i edu-
cadora. Contribuir a educar 
en el paisatge aquell qui tras-
passi la porta del celler dig-
nificaria encara més aquesta 
activitat. 

La Vall de Rials (Alella) mostra un paisatge que combina vinya, bosc, algun hivernacle i zones urbanizades.

Tres activitats enoturístiques diferents dels cellers Alta Alella, 
Bouquet d’Alella i Can Roda.

L’enoturisme ha 
de ressaltar, com-
partir i saber co-
municar els valors 
del paisatge
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Ò
S

C
A

R
 P

A
LL

A
R

È
S

C
ED

ID
A

C
ED

ID
A


