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ARBRES MUTS? CULTURA DELS  ARBRES,  I AMB ARBRES  

Benvinguts:   

  Els arbres son com nosaltres habitants de les ciutats. Habitants callats, però NO MUTS, som 

nosaltres els que podem ser sords al seus missatges si no els coneixen ni identifiquen.  

 D’açò anem a fer al Curs, mostrar estratègies per identificar-los, aprendre a reconéixer uns 

quants del nostre entorn. I saber d’ells i la seua cultura, i de la cultura humana amb ells. 

 Tots nosaltres som habitants de pobles, urbanitzacions, barris o ciutats, i també ho són els 

arbres que anem a descobrir.  Molts d’ells són originaris del nostre entorn natural o de àries 

properes; altres són exòtics vinguts de altres continents per embellir el nostre entorn  i recordar-

nos, altres cultures, usos, i històries de la seua arribada.   

 Han acompanyat a la humanitat en la seua evolució, viatges, descobriments, en la  guerra i en 

la pau, en invasions i imperis, en el desenvolupament de la agricultura i ramaderia. En  general 

han fet part de la cultura material i espiritual humana des de sempre de manera tan intensa i 

que amb el seu coneixement es pot desenvolupar gairebé qualsevol contingut de manera  

transversal, no ja de biologia però de història i geografia, tecnologia, química o física, llengües o 

idiomes estrangers entre d’altres 

  El mateix que no basta conéixer la llista i les fotos d’alumnes d’una classe per saber d’ells, 

tampoc basta amb identificar els diferents arbres.  Nosaltres hi passarem de puntetes per la 

botànica i la biologia i anirem a saber coses més humanes i més intimes de ells, incloent-hi,  per 

què no? la seua vida sexual, i de la relació amb la cultura en tots els àmbits.    

 Veurem d’aprendre alguna cosa d’ells i del fets, de vegades sorprenents, com la inesperada 

relació entre Castelló i l’Odissea; per què emprem el terme oli, i els castellans aceite; o com els 

xiprers han esdevingut un símbol negatiu, quan abans era al contrari.      

 Per acostar la natura a l’àmbit diari, per recuperar un saber  que la “Cultura” mai hauria d’haver 

perdut i per servir de suport, i reforç a altres coneixements el STEPV de València ha programat 

este curs d’arbres:  “ARBRES,  HABITANTS MUTS DE LA CIUTAT”.  

  Son muts? No, ja ho veureu.  Basta aprendre quatre coses, parar i escoltar-los, per a 

entendre’ls. Entre tots ho farem.   

                                                                                                        

València, Març 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


