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GAUDIR I ESTIMAR LA VALL

La idea de fer aquest llibre col·lectiu neix després de passar 
diverses etapes en la vida del grup local ALNUS. Primer vam ésser 
com "pepitos grillos", criticant molt. Després vam passar a idear 
alternatives i començar a practicar, fent l'activitat de reforestació, que 
a hores d'ara continua i, malgrat les dificultats, hem creat un petit 
bosc al torrent de Can Cortés. Ara trobem necessari que més gent 
entengui que tenir i gaudir de la natura és un plaer comparable a un 
bon àpat, a un bon sexe. Cal conrear la sensibilitat i cal gaudir de la 
natura: Aquest és l'objectiu d'aquest llibre col·lectiu.

Jordi Frederic Agulló i Guerra





LA VALL DE SANT JUST

Fa més d'un segle, la vall de Sant Just estava absenta de boscos, 
màquies, brolles o prats d'albellatge. La majoria del sòl estava ocupat 
per camps de conreu on predominaven les vinyes i alguns fruiters de 
secà com ametllers, oliveres i garrofers, dels quals encara queden 
restes disperses. La invasió de la fil·loxera a finals de segle XIX va 
provocar un gran desastre en les vinyes de Collserola. Anys més tard 
es van replantar i es va mantenir el seu conreu fins a mitjans del segle 
XX. Molts camps van quedar abandonats i la natura va ressorgir amb 
força. A la solana es reproduïren les ginestes, llentiscles i cirerers de 
pastor, a més d'argelagues i estepes. A l'est, les rouredes i alzinars en 
combinacions diverses més o menys frondoses amb pins, on habiten o 
freqüenten molts animalons fugissers com la fagina, la geneta, 
l'esquirol o els picots.

La combinació de les masies amb l'entorn naturalitzant-se 
resultà cada cop més bucòlic i potser per això Sant Just Desvern es 
convertí en poble d'estiueig per a alguns barcelonins i, de mica en mica, 
la petita vila que envoltava l'església va anar creixent i la vall, 
urbanitzant-se i electrificant-se fins els nostres dies. 

És ben clar que tot es transforma, amb intervenció humana o 
sense; en el futur també s'esdevindran canvis a la vall.

La natura és una gran obra d'art, un disseny en constant evolució de 
la qual formem part, i alhora una gran font d'inspiració creativa.

Si bé actualment és cert que la vall de Sant Just, en el seu conjunt, 
integrat a la metròpoli, no té cap esplendor especial, sobretot per la 

quantitat de xarxa elèctrica que la travessa i la degradació de les 
zones perifèriques, sí que en canvi té alguns racons amb força 

encant i éssers que l'habiten de gran bellesa.
Aquesta publicació promoguda per CEPA / Alnus - Ecologistes de 

Catalunya pretén fer un recull d'aportacions creatives i artístiques on 
la vall en sigui la protagonista, fruit d'un parell de sortides realitzades 
a la vall a la recerca d'inspiració. És el que s'ha intentat reproduir en 

aquesta publicació, però també es mostra la capacitat creativa 
d'artistes locals i la seva obra inspirada en la natura. Agraïm molt a 

totes les persones que hi han participat l'esforç creatiu i les diverses 
aportacions artístiques.



ALNUS / CEPA



SORTIDA DE PRIMAVERA, 9 MAIG 2014: PASSEIG  CREATIU

Matí típic de maig, temps variable, núvols, fa sol, temperatura suau. Dinou per-
sones participen en la sortida, unes quantes més han excusat la seva pre-
sència. Fem una explicació del projecte i sortim plegats costera amunt, primer 
asfalt, després camí ja del parc que va a la penya del Moro; després de fer un 
parell de revolts, trobem a la dreta un corriol, que baixa molt sobtat uns metres, 
es fa dificultós. De seguida ens endinsem al bosc: tenim de sobte la sensació 
de ser lluny del poble-ciutat.

INDRET D'ESPLENDOR VEGETAL

Pins, esparregueres, romaní
Primavera humida, plenitud de verds

Oliveres silvestres, garrofers residuals
Clapes de farigola amb flor

La ginesta florida
Groc llampant

S'escolten ocells piulant
Roures plens d'inflorescències

Lluint les fulles noves
El sòl és ple de fulles caigudes 

A poc a poc els cucs se les menjaran
Defecaran creant humus 

La capa edàfica s'engreixarà.

Després d'aquest camí màgic, arribem a l'hípica: hi veiem cavalls tancats en 
cercats que fins i tot estan electrificats de baixa intensitat; una noia cau en el 
parany i li dóna un sotrac. Passem el camí de la vall i ens endinsem a la riera: 
S'hi ha fet una bona neteja de la canya invasora i es pot caminar pel centre de la 
riera. La vegetació de ribera ens fa apreciar arbres i fulles quasi tropicals, ben 
regats per la humitat interior del sòl que rellisca pel canal de la riera. Arribem al 
camí dels ametllers que ens condueix cap a la font de la Beca, on fem la foto 
final.



SORTIDA DE TARDOR: FESTIVAL DE BOLETS

El 12 d'octubre fem la segona sortida creativa; aquesta vegada som cinc 
persones. 
És un dia típic de l'inici de la tardor. Ha plogut, el sòl està mullat. Avui fa 
solet, la temperatura és suau. Trobem un festival de bolets! N'és l'època 
adequada, la tardor. Si ha plogut, neixen bolets a dojo, de formes diferents, 
colors diversos: blancs, vermellosos, albercoc madur, torrats, marrons... El 
camí dels Ametllers n'està farcit: 
—Ha, ha, ha! Mireu! Aquest és rodó amb filaments: Espectacular!

—Fixeu-vos en 
quina força tenen 
aquests bolets en 

sortir del sòl, 
arrossegant la terra 
superficial que hi ha 

dipositada al 
damunt.



Com que la temperatura és suau, hi trobem les floretes més típiques de la 
primavera: grogues, liles, blanques... La vegetació és d'un verd intens. 
Aquest estiu ha estat fresc i plujós. Arribem a la font de Can Marlés. Fa un 
temps s'hi va fer una actuació d'arranjament que ha millorat l'entorn. A pocs 
metres hi trobem un bosc madur de roures: és un indret fantàstic per visitar.  



Tres árboles caídos 
quedaron a la orilla del sendero. 
El leñador los olvidó, y conversan 
apretados de amor, como tres 
ciegos. 

El sol de ocaso pone 
su sangre viva en los hendidos leños 
¡y se llevan los vientos la fragancia 
de su costado abierto! 

Uno torcido, tiende 
su brazo inmenso y de follaje trémulo 
hacia el otro, y sus heridas 
como dos ojos son, llenos de ruego. 

El leñador los olvidó. La noche 
vendrá. Estaré con ellos. 

Recibiré en mi corazón sus mansas 
resinas. Me serán como de fuego. 
¡Y mudos y ceñidos, 
nos halle el día en un montón de 
duelo!

Gabriela Mistral

ASSUMPTA AHERN





DOLORS GIL

I què és el millor que tenim? 
És sense dubte, el nostre planeta Terra.
 
I què estem fent? 
L'estem cuidant com ell es mereix? 
Em sembla que no!
Fixeu-vos, ell ens ho  dóna tot i, en compensació, no ens demana 
res, al contrari, cada dia ens regala coses, ja sigui a través 
d'aromes, fruites, vegetació i una abundància d'aigua.
 
Sempre que passegem pels nostres indrets on vivim hi trobem coses 
noves que ens alegren l'ànima. Hem de ser conscients i repectar-lo, 
cuidar-lo amb més carinyo perquè, sense ell, no hi ha vida.
 
Hem de pensar que cadascú de nosaltres ha d'aportar moltes coses, 
seguint les regles bàsiques de l'ordre i cuidant el nostre entorn al 
màxim possible.





¡Descobijémonos!

¡Despojémonos de los artificios!

Regalémosle al mundo la hermosura de la 
desnudez,
regalémosle nuestras vidas sin taparrabos.

No debemos negarles la verdad a los amigos,
ni a los enemigos,
aunque les duela como una llaga en la cara,
no debemos guardarla.

Hay que reventarla con determinación en sus 
caminos,
sembrándoles la gran interrogación,
echándoles a revolotear la inquietud del insomnio
y el desconcierto;
aquello de desenredar la madeja del hilo 
enmarañado
hasta el agotamiento o el compromiso,
hasta la inmortalidad
o la muerte.

Gioconda Belli, "El Ojo de la Mujer”

PILAR MONTSERRAT





JORDI AGULLÓ

15 de desembre 2014

Col·laborant en la recuperació de la llera de la vall de Sant Just



NOU CAMÍ PER PASSEJAR

Armats amb un pal sis amants de la vall 
penetrarem a poc a poc a la llera 
colpejant els rebrots de la canya invasora
recollint plàstics, llaunes i ampolles.

Torna la vegetació autòctona 
els arbres es fan visibles
abans un mar espès de canyes 
impedia el pas i la visió.

No podíem les persones ni la fauna 
caminar i gaudir de l'entorn
Ara un goig intens, orgasme de la sensibilitat
un nou camí per gaudir tenim.



JANIRA ROMERO

Néixer del Bosc

Bosc, lloc que no es pot trobar quan es busca,
que no es pot conèixer quan es vol entendre
Record que, de tan llunyà, sembla perdut,
però es pot sentir tan proper...
esdevé estrany no recordar-ho a cada instant

Un cop aquí parir a la terra,
al bosc,
que fosc i ombrívol permet que tot s'expressi
Sempre obert, dóna cabuda tant a la vida com a la mort
Allà "tot el que és a dalt és a baix”
És un lloc oblidat, 
no és res —és el buit— i a l'hora ho és tot
On tot neix i on tot acaba









MARTA BALADA

SETEMBRE

Sota els pins el fruit de la tardor vessa resina líquida,
jo encara mig nu li clavo el ganivet i me'l menjo,
una rosada llarga fermenta líquens i boirines,
tremolo després del vi calent que tu em serveixes
recordant encara la terra cuita per l'estiu

Ricard Creus, Cendra amb foc





JOSEP PLAZA MORENO

Primer va ser sorpresa 
després aventura
ara escultura
la meva particular seqüència 
d'adolescent.





MONTSERRAT SASTRE

Flor Blava
 
Neixes flor
 
Alçada d'un brot verd i pelut
Floreixes en el teu millor blau
Ignorant la teva tendresa
 
Acostant-me a tu
et reconec d'altres temps
de jocs amb flors i fulles
 
ara et cerco per la vall
 
et torno a veure i m'adono
amb la mirada més madura
de la teva esplendorosa bellesa









ANTONI MERCADER

Els arbres

Quan la vida és un bosc,
cada dia és un arbre
quan la vida és un arbre
cada dia és una branca
quan la vida és una branca
cada dia és una fulla.

Jacques Prévert, 1900-1977

L'arbre nu (fragment)

Isolat en mig del paisatge urbà
hi ha un arbre nu vora de casa
ni una fulla ha brotat, de ses 
branques
seques i malgirbades. 

Francesc Puigcarbó Reixach, 1945

El que diuen els arbres (fragment)

Hem de fer un esforç
per a escoltar els arbres
o només quedarà vent!

Feliu Ventura, 1976









CARRAU BLAU

Octubre del 96, noranta anys de la mort de Cézanne i estudi del 
pintor a Sant Just Desvern.

Paul Cézanne s'enfronta al "motiu" davant la natura pintant una i 
altra vegada "La Sante-Victoire", la muntanya del seu poble natal, 
Aix en Provence. Estructurant i donant color a les seves sensacions. 
Aprehenent el motiu i fent-lo viure. Ens el comunica i ens el dóna als 
pintors i pintores com a lliçó primera.
A casa nostra, els nens i nenes del taller municipal de plàstica 
Carrau Blau aprenen el nom del pintor, el seu pensament, escolten 
les seves petjades i es dirigeixen com ell a escollir el "motiu".
La vall de Sant Just, la penya del Moro, l'arbre proper o el de més 
enllà, enfront de les estrelles. Independentment d'edats, 
coneixements o habilitats, cadascú escull, observa, pinta i ens 
retorna el trosset de natura convertit en obra i amb l'adjectiu 
meravellós de PERMANÈNCIA.









SOLEDAT SANS









DOLORS PUIGDEMONT

Penya del Moro

Cercant un indret on cresqués la cuca, junt a herbes, matolls i 
arbres; on arrelar profundament a la terra, per lliurar una gran 
brancada, el 5 d'agost de 1984, dormírem entre caixes i maletes a la 
casa nova de la vall de Sant Just.

L'eruga 

L'eruga pujant per la brancada,
Aire net, llum i l'escalfor del sol.
Esforç, procés de canvi. 
Temps, silenci. Consciència.
L'Aigua. Vida generadora de vida. 
Creixement constant.
Vida en tota la seva diversitat.

L'eruga, 2014. Instal·lació a les pinedes de la vall de Sant Just.









OLEGUER FARRÀS JANÉ



EN DEUTE AMB LA VALL

Paisatge electrificat, vall ufana de gelosies
pocs racons queden lliures
del fort impacte cablejat
Barcelona et necessita, 
i de tu se n'aprofita.
L'abasteixes d'energia, mentre tu et consumeixes



LA MIGRADORA DEL CARD

Ja és aquí, 
ja ha arribat 
a la penya del Moro,
la migradora del card
Nimfàlida papallona, 
des d'Àfrica ha viatjat
a les tardes de juny
dalt del cim cerca parella
perseguint i allunyant
els mascles contrincants.



ALZINA DE CA N'OLIVERES

Alzina centenària,
ben seca t'has quedat
Qui sap per què?
És l'edat o la sequera?
O potser tot plegat...

Fa uns anys eres ben verda, 
Amb copa majestuosa, viva i ferma
poca cosa n'ha quedat
Finalment t'han tallat
per no ferir ningú
dels qui tant t'han estimat.



Detente

         Respira
Lentamente

             date la vuelta

¿lo ves?
nadie te persigue.

Siéntate aquí
bajo el árbol
y observa
con atención
la obra de arte
que te rodea.

Y ahora
piensa
sinceramente
si merece la pena
vivir
sin aliento.

TERESA ABAD





MARGRIT BARTELS



Tras el vivir 
y el soñar
está lo que más importa:
despertar

Antonio Machado, “Nuevas canciones”



¿Pelota de tenis, seta...?



       ¿Es lo que parece: papel o vegetal?



QUIM LLUÍS





DOGNY ABREU

Arrels

L'obra última de Dogny Abreu Viamontes circula per senders que ho 
enllacen amb la seva experiència més primerenca. La sèrie Arrels té com a 
principals antecedents l'obra de Giuseppe Penone —en la seva concepció 
de recuperar la correspondència primordial de l'home amb la natura—; però 
sobretot, l'art europeu més recent, dins d'una formació intel·lectual conreada 
principalment a Catalunya.
Les seves reflexions són properes a la concepció de l'Art Brut de Jean 
Dubuffet, o l'actitud primitivista de Miquel Barceló, en allò de voler anar 
desaprenent l'art, per acostar-se cada vegada més a la naturalesa; en ser 
menys "intel·lectual" i més "salvatge", a tornar a la seva infància 
transcorreguda a la Sierra de Cubitas, un dels principals assentaments 
aborígens cubans.
La serra de Collserola ha servit com a plataforma física d'aquesta 
transformació. En les seves rodalies és on l'artista té el seu taller, i de 
vegades aquesta naturalesa el torna a cridar com en la infància i és llavors 
on realitza caminades trobant els materials primordials de la creació.
La majoria de les creacions que conté aquest conjunt estan realitzades amb 
materials rebutjats per la natura i trobats en l'entorn d'aquesta serra.
Una de les més significatives és Arrels, obra que dóna nom a la sèrie, en 
què cinc troncs de xiprer arrencats per les forces de la naturalesa són 
treballats per l'artista, penjats del cel, apuntant amb les arrels cap amunt i 
instal·lats en el seu lloc d'origen per interactuar amb el seu antic context.
Obres totes on la idea pren un protagonisme total i expressen conceptes 
que al·ludeixen a la naturalesa de l'home, al seu desenvolupament i al 
procés de transformació en el món contemporani, però també són un toc 
d'atenció a la cura del nostre entorn: única casa que tenim per viure i que 
hem de preservar.

Juan Gutiérrez Sastre









MARIA TERESA PI-SUNYER

Passejant per la vall

En un matí ple de llum i de verd, mentre passejo, gaudeixo del goig 
de la natura que s'obre per ser contemplada.
Ella no ho sap que la miro, ella sempre exposa el millor que té, però 
és al ser mirada quan se l'anomena i es transforma tot seguit en 
paraula.
I així, a poc a poc, entre el perfum que embriaga les idees, entenc 
que formo part de la seva existència. I en un moment el viure pren 
significat, com si fos sempre eterna primavera, en cada pas, mentre 
trepitjo la terra humida que em transmet el sentit de ser aquí.





NIL NEBOT

Figures sobre llauna

Aquesta és una obra que no pot explicar-se sense totes les obres 
que he fet anteriorment. En part tinc la sensació que totes les obres 
volien accedir a presentar el que aquesta obra genera. El meu 
recorregut artístic s'ha basat en una recerca de l'origen, potser tal 
cosa és allò que sempre ha interessat l'ésser humà. Ara que 
comencem a entendre més coses a través de la ciència, m'interessa 
aturar-me i mirar el passat per entendre millor el meu present que 
està resultant l'origen d'una etapa en la qual la tecnologia té una 
grandíssima importància. Sempre he desitjat trobar la meva ànima 
més primigènia a través de l'art, per això vaig decidir crear només a 
partir de la utilització dels recursos naturals. A través de l'assaig i 
l'error, he trobat un mètode pictòric que resulta únic i exclusiu del lloc 
on treballo. D'aquesta manera m'he allunyat de la meva societat, he 
deixat de donar importància a la cultura i les meves referències. Ara 
només m'interessa un art que parli de la meva espècie i la seva 
acció amb la naturalesa. L'obra pertany a una sèrie en la qual a l'art 
rupestre s'hi integren elements quotidians de la contemporaneïtat 
creant així un desconcert. Al treballar en llocs com Collserola el meu 
art es converteix en un clar reflex del que està succeint globalment: 
els residus ho envaeixen tot. Per tant, de forma inconscient, 
apareixen en el meu art. Vull comprendre això com un canvi en la 
naturalesa salvatge que ràpidament va convertint-se en una 
naturalesa humana.





QUIM ORRIOLS i NIL NEBOT





QUIM ORRIOLS





OBDULIA GALLEGO ROS





XITA CAMPS

Homenatge a Ródtxenko

Llibertat

Renéixer









ALEXANDRA OLIVELLA



ALZINES I ROURES

Habitem el torrent de Can Cortès, als afores del poble, a Collserola.
 A principis de febrer fa fred, tot i que avui el sol lluu i no hi ha ni un núvol. 

Temps enrere érem molts en aquest indret, però les sequeres, algun incendi i 
els vàndals han provocat una disminució alarmant de la població. Sóc el roure 
més gran de la colla i encoratjo els meus companys, roures, alzines i pins, 
perquè xuclin tota l'aigua que puguin i en treguin el màxim profit.

Diàriament ens visiten les bèsties de quatre potes. Els ramats d'ovelles i 
de cabres travessen el torrent per anar cap els corrals i ho repelen tot. Aquests 
animals mengen brots, les nostres escorces, plançons —n'hi ha molt pocs que 
arriben a vells—, branques baixes i no tant perquè s'enlairen sobre les potes 
del darrere i arriben ben amunt. En fi, endrapen tot el que troben. Tenen un 
estómac a prova de bombes. Al vespre, els porcs senglars també s'hi passegen 
ben cofois, amb un estil diferent, però. Furguen el sòl, el llauren, en podríem dir, 
i fagociten arrels, llavors, aglans, plançons i branquetes baixes —el pes i la 
curtedat de les potes no els permet fer floritures—. Cada dia som testimonis de 
com les rates de bosc roseguen hores i hores les pinyes fins que les deixen ben 
escurades. Els esquirols també s'hi dediquen amb similar interès però 
l'esquelet resultant és ben diferent.

Acaba d'arribar un grup d'humans molt decidits, parlen entre ells sense 



fer gaire xivarri, alguna en porten de cap. Han arribat al torrent amb un remolc 
carregat d'andròmines. Nosaltres, ben atents, ens mirem, sense dir ni piu. No 
els coneixem, només em resulta familiar un home amb barba i ulls blaus que 
últimament ens ha visitat alguna vegada. Quan passejava pel torrent, 
resseguia els corriols, ens observava de ben a prop, prenia notes i dibuixava en 
un petit bloc. Parlava per a ell, tan fluixet que no el sentíem.

En compto catorze de grans i un parell de nenes de sis o set anys. 
Aquestes són les que fan més fressa. S'enfilen per tot arreu mentre dues 
dones, que no les perden de vista, de tant en tant els diuen: "Aneu amb 
compte!" Una de les nenes acaba de rodolar pendent avall i plora que ploraràs. 
No sembla que s'hagi fet gran cosa, una esgarrinxadeta a la mà i l'ensurt. 
Sembla una croqueta del fang que porta i li hauran de cosir una genollera si 
volen aprofitar els pantalons.

Nosaltres ens anem mirant, no sabem què hi ha vingut a fer aquesta 
gent, de bon matí. No ens consten al catàleg de visitants habituals. Les alzines 
fan cara d'espantades perquè les persones han començat a descarregar 
aixades, pics, pales, tisores de podar, alicates… Els roures estem tranquils, la 
nostra envergadura ens dóna confiança. Algun de jovenet sí que fa posat 
d'amoïnat, però crec que no hem de patir, semblen éssers bons.

Pel que diuen, primer volen desbrossar, eliminar l'excedent d'esbarzers, 
els reis del sotabosc —en aquest indret ho envaeixen tot—. Això no m'acaba 
d'agradar perquè justament aquests arbusts protegeixen com poden els 
plançons dels quatre potes i dels bípedes. Porten una bona estona desbros-
sant, treballen a bon ritme i la pila d'esbarzers vençuts va augmentant. 
M'agradaria poder avisar-los que no se'n carreguin gaires més, però no 
entenen els nostres moviments de fulles. El nostre llenguatge els és 
inintel·ligible.

De moment van suportant les esgarrinxades estoicament. Les nenes 
juguen a la clariana i vinga pujar i baixar pel terraplè, certament amb una mica 
més de prudència, després del rodolar inicial. Ara sembla que deixen de 
pentinar el sòl, i després d'anades i de vingudes pel torrent, es posen a cavar, 
aquí i allà, forats d'uns cinquanta centímetres de fondària i trenta de diàmetre; 
fan com petits pous, encara no en sabem el perquè. Malgrat que només en 
tenim sis, de graus, alguns suen i es treuen el jersei. El sòl és molt dur, cal força 
i traça, vinga donar cops de pic i pala. Hi ha una humana que ja té encetada la 
mà, no hi està acostumada. Les nenes també fan la seva i amb les pales i les 
rascletes de platja col·laboren animadament amb el projecte.

Sembla que ja han foradat prou el sòl perquè van tots cap al remolc, 
emocionats, i comencen a treure'n uns arbrets dins d'unes ampolles de plàstic, 
amb el seu pa de terra i tot. Ara sí que els veiem, són petits roures i alzines, el 
tronc primíssim i feble no deu fer més de dos pams d'alçada.

S'ho miren tot il·lusionats. M'expliquen que han passat dos anys al viver 
de Can Cardona, creixent, lluny del bosc. Em diuen que el salze del costat de la 
bassa els explicava on els portarien i frisaven per conèixer el que seria la seva 
nova llar.

A cinc metres d'on m'arrelo van a plantar la primera alzineta —què n'és 



de bufona—, ens avindrem, segur, si aconsegueix de créixer. Em llegeix els 
meus pensaments i em diu que no pateixi, que té l'arrel pivotant molt ben 
agafada, que sent que és el moment per ser trasplantada al torrent. Al fons del 
forat hi han dipositat terra flonja adobada, acollidora i nodridora a fi que les 
arrels s'hi adaptin fàcilment i hi visquin bé.

Les alzines, les sento xiuxiuejar, diuen que tan bon punt les persones 
girin cua, els porcs senglars faran festa grossa i se la menjaran, però això no 
passarà perquè els humans han pensat en aquesta més que certa amenaça i 
estan envoltant la petita alzina amb una malla de ferro gruixuda i rígida.

La claven ben fonda a terra i l'asseguren amb pedres al voltant de 
l'escocell. Els depredadors no hi arribaran, creixerà, si té prou aigua, 
inaccessible a llurs intencions fagocitàries.

El grup està engrescat i el torrent es va omplint d'arbrets. Els roures 
petits tenen molt poques fulles, però ara a l'hivern no els en calen gaires, millor 
es centren en agafar bé les arrels, amb la primavera ja en trauran de noves. 
Vint-i-tres plançons nous ens faran companyia. Ara els reguen i estableixen 
torns de manteniment i rec. Recullen tot el que han desbrossat i diuen que ho 
portaran al compostador. Fins i tot re-
cullen, entre algun renec, les deixalles 
que ens envaeixen, els records que 
deixen els vàndals. En són molt, de so-
ferts, aquests voluntaris. Estan entu-
siasmats amb el seu projecte de repo-
blació forestal al torrent i sento que par-
len que l'any vinent tornaran a plantar-
hi més arbres.

Han marxat, anaven a dinar tots 
satisfets amb la feina ben feta. Cares 
somrients, sembla que és important 
per a ells. Nosaltres n'estem molt, de 
contents. Gràcies a la seva tasca tor-
nem a sentir les converses dels petits. 
Ha tornat l'alegria i la innocència de la 
infantesa a la nostra llar. Les alzines 
respiren alleujades, a vegades són una 
mica porugues, però les hem 
d'entendre, carregades d'aglans són 
un ob-jectiu prioritari dels depredadors. 
Fins que no es fan grans no viuen més 
tranquil·les. Tornarem a ser un bosc 
frondós com érem fa anys, del qua gau-
diran els descendents dels descedents 
dels nostres benefactors civilitzats.





HAN CRESCUT PLEGADES

Fotografia de Raquel de las Rosas que interrelaciona dues 
fortes identitats de la vall de Sant Just, d'una banda el 
voluntariat de Collserola personificat amb Milena Olivé Polito 
i d'una altra un arbre jove fruit de les accions de reforestació 
empreses per ALNUS al Torrent de Can Cortès, just quan 
ambdues —dona i alzina— transiten pel divuitè any de la 
seva existència. 



Han crescut plegades


