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Composem els paisatges que ens envolten 
 

Escollir quins sons volem escoltar passa 
inevitablement per decidir en quina societat volem 
viure.   

 

 

 

La UNESCO reconeix el so, la tradició oral, els ambients acústics i els 

records sonors com a patrimoni cultural immaterial i oral de la 

humanitat. Segons aquesta institució cal salvaguardar, revitalitzar, 

regenerar i difondre els paisatges sonors, tant culturals com natu- 

rals.  
 

Els paisatges sonors formen part de la nostra identitat cultural, però al 

mateix temps defineixen realitats. No sona de la mateixa manera un 

paisatge ple de cotxes que un on hi predomina el transport públic, així 

com tampoc sona de la mateixa manera un port de pesca industrial 

que un de pescadors artesans, ni un camp poblat de pagesos que un 

de despoblat...  
 

Segons l’ecologia acústica, el so de l’entorn és un bé que ha de servir 

al subjecte que el rep i per tant ens vincula directament amb la 

sostenibilitat i amb la responsabilitat que tots tenim, tant 

individualment com col·lectivament, com a coautors dels paisatges 

sonors que escoltem. 
 

Els valors que defensa l’ecologia acústica, el valor d’escoltar i el de la 

qualitat del paisatge, poden tenir capacitat per transformar les 

societats en les que vivim. Experiències com les de les Ciutats lentes 

(Cittaslow o Slow Cities), les Ciutats dels infants o els Territoris 

serens, caminen cap aquesta línia. Escollir quins sons volem escoltar 

passa inevitablement per decidir en quina societat volem viure. 

Tot i que molts de nosaltres no estem avesats a escoltar els 

paisatges, aquests sonen. Els mercats, les platges, els carrers, els 

parcs, els camps... tots ells tenen un so característic, que els defineix 

i els diferencia.  
 

Passejar-nos pel nostre poble o ciutat amb les orelles ben atentes 

pot ser un exercici d’allò més enriquidor. Si ens aturem i escoltem 

veurem que un paisatge pot semblar una composició musical. 
 

Els primers estudis d’ambients sonors van començar a la dècada del 

70. El pedagog musical R.Murray Schafer va ser el primer que va 

definir el concepte de Paisatge Sonor.  Schafer considera el paisatge 

sonor com una única i immensa composició musical que es desplega 

sense interrupció al voltant nostre. Nosaltres som al mateix temps 

els oients, els executants i els autors d’aquesta composició. 

 

 

   Percep, escolta i comprèn els sons que t’envolten. Recupera 
espais i temps pel silenci. Decideix quins paisatges sonors vols 

escoltar i amb ells el context social que els fa possibles. Preserva 
els sons del teu poble o ciutat, són elements que configuren la 

nostra memòria col·lectiva. Existeixen iniciatives per conservar-los. 

Contribueix a un entorn acústic agradable. Transforma el teu 

territori en un territori serè, tens molt a dir i a fer com a compositors 

que n’ets. 
 

 

 
 

 

  


