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ELS VALORS ESPIRITUALS 
DELS BOSCOS

Josep Gordi Serrat

Els espais forestals atresoren, histò-
ricament parlant, una gran multipli-
citat de valors i funcions en la seva 
relació amb l’ésser humà. De tots 
ells, sens cap mena de dubte, el més 
antic i més constant d’aquests valors 
és l’espiritual. Sabem que sempre 
han existit boscos i arbres sagrats 
que han estat objecte de venera-
ció i peregrinació, i podem fer un 
breu recorregut històric per il·lustrar 
aquesta afirmació. 

Si llegim el poema de l’heroi 
Gilgamesh (Sanmartín, 2005), 
re  dactat fa més de 4.000 anys a 
Mesopotàmia, observarem com ja 
s’hi parla dels cedres de Déu. En 
concret, a la tauleta V es diu:

Els camins estaven oberts, els corriols  
       [eren agradables,
van mirar el Bosc dels Cedres, la seu  
   [dels déus,
el santuari de les deesses;
al davant de la muntanya els cedres   
                 [s’alçaven majestuosos,
la seva ombra era agradable, a punt   
                     [de gaudir-ne.

Aquesta idea del bosc de cedres 
com a espai dels déus es reprèn i es 
manté també a l’Antic Testament. 
A tall d’exemple llegim-nos el salm 
104 (Ps 104: 16), on s’esmenten els 
cedres que Déu va plantar:

[…] s’assaonen els arbres més alts,
els cedres del Líban que ell plantà 
[…].

En l’actualitat, la vall dels cedres 
de Déu, a les muntanyes del Líban, 
és un espai custodiat per l’Esglé-
sia maronita i declarat Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO. 
Segurament el fet de la sacralitat del 
bosc n’ha afavorit la custòdia i la 
conservació.

Fixem-nos, també, i amb una 
atenció especial, a l’interessant cas 
del Japó (Gordi, 2010), on s’han 

mantingut espais sagrats fins a l’ac-
tualitat. Que sigui així és resultat del 
fet que la religió bàsica i més antiga 
del Japó, el xintoisme, creu que 
les forces sobrenaturals anomenades 
kami es veuen personificades en les 
espècies i els elements de la natu-
ra. Diu el xintoisme que hi ha tres 
tipus de kami: els que representen 
la natura, els dels llinatges i els dels 
individus. Els kami de la natura són 
els més antics i, per tant, els elements 
de la naturalesa tals com muntanyes, 
fonts, rius, boscos i arbres i poden 
tenir un valor sagrat. 

Els boscos sagrats s’anomenen 
chinju no mori i, normalment, envol-
ten els recintes religiosos. Per tot 
plegat, al Japó trobem muntanyes 
sagrades com el mont Fuji, illes 
sagrades com la de Miyajima i també 
boscos i arbres sagrats. 

Així veiem que els boscos dels 
voltants dels temples xintoistes o 
budistes són el nexe d’unió entre el 
que és humà i el diví, entre el món 
dels esperits i la naturalesa més pre-
gona (Haskell, 2017). Un dels exem-
ples més espectaculars de bosc sagrat 
el trobem a l’illa de Yaku-shima, on 
hi ha els boscos de yakusugi, és a dir, 
els boscos monumentals de cedre 
roig japonès. Només cal tenir pre-
sent que aquests arbres poden arribar 
a tenir de 3 a 5 metres de diàmetre 
i més de 30 metres d’alçada i, majo-
ritàriament, són mil·lenaris. Un altre 
exemple de comunió entre la natura 
i la societat és el pelegrinatge que es 
fa entre els boscos de la península 
Kii. Per tot plegat no és pas gens 
estrany que la medecina forestal 
neixi en aquest país i que els banys 
de bosc o shinrin-yoku siguin una de 
les receptes més actuals i emprades 
per a aconseguir una millora general 
de la salut.

Podem parlar, també, dels pobles 
indígenes i recordar que la gran 
majoria d’aquests pobles conside-

ren que tota la Terra és sagrada. 
Recordem que actualment encara hi 
ha uns 400 milions de persones que 
viuen, majoritàriament, en comunió 
amb la natura, però que ni tan sols 
no utilitzen aquest mot, sinó un 
d’encara més fraternal: Mare Terra. 

Un altre bell exemple de rei-
vindicació del valor sagrat de la 
natura ens apareix en el famós dis-
curs que el cap de la nació suqua-
mish Si’ahl, habitual ment anomenat 
Seattle, feu davant del governador 
Stevens el 1854. De les seves parau-
les, se n’han presentat recreacions 
diverses fruit del fet que la tradició 
d’aquests pobles és oral. El 1970 Ted 
Perry, professor de la Universitat 
de Texas, va fer-ne una nova versió 
que recentment s’ha traduït al català 
(Pigem, 2019) i que comença amb 
aquests mots:

Cada part d’aquesta terra és sagra-
da per al meu poble. Cada fulla de 
pi resplendent, cada riba amable, 
cada boira dels boscos frondosos, 
cada clariana i cada insecte brun-
zidor són sagrats en la memòria i 
en l’experiència del meu poble. La 
saba que travessa els arbres porta 
els records de l’home de pell roja.

Des de sempre, històricament 
parlant, els conceptes salvatge i sagrat 
anaren enllaçats (Snyder, 2019) tot i 
que a partir de l’època romana i tot 
seguit el cristianisme es van dedi-
car a talar aquests temples naturals 
per imposar el seu nou culte ofi-
cial, i no fou fins al segle xix que 
es produí el redescobriment de la 
naturalesa salvatge com a reacció al 
reduccionisme, el materialisme i el 
capitalisme destructor. Sortosament, 
alguns espais forestals han mantingut 
tant l’un com l’altre, és a dir, tant el 
seu caire «salvatge» com el «sagrat». 
Aquest és el cas del bosc de l’Eremo 
delle Carceri, situat sobre la ciutat 
italiana d’Assís, lligat a la figura de 
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Sant Francesc i que gestiona el ser-
vei forestal del govern italià. També 
el del bosc de la Santa Bauma, a la 
Provença, lligat a la cova on la lle-
genda esmenta que es va recloure a 
pregar Maria Magdalena fins al dia de 
la seva mort, o el bosc de Bialowieza, 
entre Polònia i Bielorússia, que era 
sagrat per a les antigues tribus eslaves 
i segueix reconegut pels seus valors 
espirituals per totes les poblacions 
locals actuals.

Quan ens endinsem en algun 
d’aquests espais sagrats de la geo-
grafia europea, se’ns aconsella man-
tenir-nos en silenci, talment com si 
entréssim dins d’un temple. Per tant 
el silenci és la primera recomanació 
per a acostar-nos a viure en comu-
nió amb la Natura d’una mane-
ra més espiritual i íntima. Ramon 
Ribera, monjo de Montserrat, ens 
diu respecte d’això:1 «[…] sense el 
silenci no és possible escoltar la 
natura. Si prestes atenció a l’altre, 
no estàs pel que et rodeja. El silenci 
interior és necessari per a estar obert 
a l’exterior».

La segona recomanació és la inti-
mitat, és a dir, la solitud per tal de 
viure el batec i els ritmes de la resta 
d’éssers vius i, a poc a poc, deixar-se 
mimetitzar pel conjunt. Per a acon-
seguir-ho cal estar atent a un mateix, 
al nostre respir, al batec del cor… Si 
calmem la nostra ment, que pot ser 
que estigui en constant ebullició de 
pensaments i previsions, tot esdevin-
drà més factible.

Diríem que es tracta de viure i 
gaudir el cicle diari i l’estacional, 
contemplar amb calma tot el que la 
natura ens ofereix i descobrir que 
tot hi flueix i tot hi conflueix. Amb 
el temps podrem, tal volta, percebre 
que hi ha dos grans tipus de ritmes: 
un cap enfora, que coincidiria amb 
la primavera i l’estiu, i un cap endins, 
que es correspondria amb la tardor i 
l’hivern (Gordi, 2020).

Actualment hi ha moltes perso-
nes, comunitats o fins i tot empreses 
que ofereixen activitats de retirs en 
silenci en espais naturals, promouen 
també banys de bosc o activitats de 
pelegrinatge per les muntanyes o 
resseguint el litoral. Per tant, s’està 
visualitzant, cada vegada amb més 
força, la consolidació d’una nova 
espiritualitat naturalística —laica o 
religiosa—2 que té com a objec-
tiu viure la Natura com un espai 
per a retrobar la pau interior i així 

millorar la salut. Només cal tenir 
present la gran quantitat d’articles de 
revistes, diaris, programes de ràdio o 
llibres que parlen d’aquesta temàtica 
i que promouen un acostament a la 
Natura i, sobretot, als boscos. 

Roberto Mercurio en el seu bloc 
afirma que els nous guies o ideòlegs 
d’aquesta espiritualitat naturalística 
laica han substituït els vells confes-
sors eclesiàstics, producte de l’am-
bient de secularització que viu la 
societat occidental, potser en gran 
part deguda als diferents escàndols 
que ha protagonitzat l’Església catò-
lica aquests darrers anys. Ara bé, la 
nova litúrgia fonamentada en el sil-
enci, la lentitud, l’obertura dels sen-
tits, la meditació o la contemplació 
encara que té clars lligams amb els 
escrits dels autors nord-americans 
de la segona meitat del segle xix, 
com Henry David Thoreau o John 
Muir, té també moltes similituds 
amb l’eremitisme religiós mil·lenari, 
amb la vida monacal contemplati-
va o amb les pràctiques espirituals 
dels diferents pobles indígenes. Per 
exemple, si llegim aquest fragment 
de l’eremita búlgar sant Joan de Rila 
(876-946), ho podem comprovar:

No he trobat cap home aquí, 
només animals salvatges i un bosc 
impenetrable. Em vaig establir sol 
enmig d’aquests animals i el cel era 
el meu refugi; el meu llit, la terra i, 
l’aliment, les herbes.

Per tant, les diferents iniciatives 
que sorgeixen per fer-nos viure la 
natura o el bosc com un espai de salut 
o terapèutic no podem deslligar-les 
d’aquesta relació ancestral entre el 
salvatge i el sagrat. Aquesta tendència 
naturalística laica cada cop pren una 
major magnitud organitzativa. 

En aquest sentit, i per conclou-
re, queda esmentar dues iniciatives 
recents molt aclaridores. La prime-
ra és el III Congrés Internacional 
sobre el Potencial dels Boscos en la 
Salut, celebrat a l’octubre del 2019 
a Girona i que tenia com a lema: 
«Caminant junts pel retrobament 
amb la Natura». El segon, l’aprovació, 
a principis del 2019, de la Declaració 
sobre la Interdependència entre 
Salut i Natura a Catalunya. Aquesta 
darrera reconeix que «cada cop hi 
ha més evidències científiques que 
demostren que la natura ens aporta 
beneficis insubstituïbles per a la salut 
i el benestar integrals, en les tres 

dimensions constitutives de l’ésser 
humà: física, psicològica i espiritual». 

Totes aquestes propostes perse-
gueixen un retorn al salvatge o, dit 
amb altres paraules, persegueixen 
restablir els vincles oblidats o direc-
tament perduts amb la natura per a 
viure-hi en comunió, proximitat i 
harmonia d’ara en endavant.

Notes
1. Vegeu: https://www.catalunyareligio.
cat/ca/ramon-ribera-marine-mes-a-
prop-deu-caminant-cim.

2. Vegeu: www.arbresjosepgordi.blogspot.
com.
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