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radical contemporaneïtat de l’escena creativa. 

En cada una d'aquestes edicions hi participen cinc veus 
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diferents maneres d’imaginar, projectar i composar. 
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Nandu 
Jubany

Xef

El paisatge defineix a les persones? 
O són les persones que defineixen el paisatge? 

Sigui com sigui, aquesta relació bilateral ens en-
riqueix, ens identifica, ens inspira, ens transfor-
ma. Paisatge natural, urbà, humà, sonor, tàctil… 
Paisatges presents a la literatura, la pintura, el 
cinema, l’arquitectura… Avui conversem sobre els 

paisatges, de casa nostra i del món.

Hiperactiu, entusiasta, apassionat, proper. Així és Nandu Jubany, 
un referent en la gastronomia catalana. Als 18 anys ja estava al 
capdavant del restaurant familiar, l’Urbisol, però va continuar 
aprenent amb Juan Maria Arzak i Martín Berasategui, entre altres. 
El 1995 obre Can Jubany amb la seva dona, l’Anna Ortega i només 3 
anys després obtenen l’estrella Michelin. En Nandu no té límits. Ha 
obert restaurants a Singapur, Formentera i Barcelona (Pur). Fins i 
tot s’ha posat a prova participant al rally Dakar. 

NJ
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Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Pere Sala i 
Martí és llicenciat en Ciències Ambientals, col·labora amb el Con-
sell d’Europa, és secretari general de l’organització CIVILSCAPE i 
col·labora amb la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. 
Didacta. És professor del Departament d’Humanitats de la UPF i 
de diversos màsters, postgraus i cursos universitaris. Ha plasmat 
els seus coneixements a llibres com Lo sublime contemporáneo. 
Paisajes de la perplejidad ( Àmbit,2018) i Catàleg de paisatge. Regió 
Metropolitana de Barcelona (2018), entre d’altres.

PSM

Oriol 
Villar
Publicista, director 
creatiu i guionista

Publicista, director creatiu i guionista. Oriol Villar és fundador i di-
rector creatiu de l’agència Villa-Rosàs, de la que es va desvincular per 
iniciar una carrera com a productor i creatiu independent. Ha sigut 
el creador de conceptes com "Mediterràniament" (Estrella Damm), 
"Doble o nada" (Voll Damm) o "Conduce como piensas" (Toyota), i per 
la seva feina ha rebut més de 200 premis nacionals i internacionals. 
Al 2011 va rebre el Premi Nacional de les Arts i les Ciències aplicades 
a l'Esport per la seva feina amb Nike, i al 2016 se li va atorgar el Premi 
Nacional de Publicitat.

OV

Pere 
Sala i Martí

Ambientòleg
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Periodista, directora creativa, presentadora de televisió. Bibiana 
Ballbè és una entusiasta professional, agitadora incansable, una 
fàbrica d’idees oberta 24/7. Pura curiositat i passió per la creació, 
pel pensament, per la comunicació. Fundadora de TheCreative-
Net, TheCreativeAgency i TheCreativeFest, la seva preocupació pel 
present i futur de la cultura i els artistes de la ciutat de Barcelona 
es nota en cada entrevista que fa, cada programa de televisió que 
presenta, cada intervenció que fa en tots els mitjans.

OF Delicadesa, elegància, sobrietat. Llum i harmonia. Arquitectura, 
disseny i urbanisme. Des de peces efímeres, a edificis de gran 
escala. Olga Felip és cofundadora de l’estudi Arquitecturia Camps 
Felip. Per a ella, la vida i la gent, l’espai, l’entorn, la cohesió urba-
na, és el que dóna sentit i raó de ser a l’arquitectura d’un lloc con-
cret. Nascuda a Girona, és una de les figures amb més projecció in-
ternacional del panorama arquitectònic català. El 2012 va exposar 
a la Biennal de Venècia. El 2013, va ser escollida Young Architect 
of the Year. Tot i els premis, publicacions, exposicions i reconeixe-
ments, l’Olga no perd el nord ni les ganes de seguir aprenent. 

BB

Olga
Felip

Arquitecta

Bibiana
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Periodista
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Restaurant
Pur

Producte. Aquesta és la base, el sentit i el motor de Pur, el res-
taurant de Nandu Jubany amb Matias Coll coliderant a la cuina. 
Ingredients de qualitat, plats espectaculars, combinacions senzi-
lles. Plats purs que evoquen els paisatges del nostre entorn. 
Si Pur és el ying, el yang seria Impur que ofereix còctels, ver-
muts i celebració.

Passatge de la Concepció, 11, 08008 Barcelona.



Paisatge02
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Què és el paisatge?

El paisatge ha estat i continua essent una de 
les grans fonts d’inspiració i de relat a l’art. 
En aquest cinquè Vers parlem de paisatges amb 
Oriol Villar, Nandu Jubany, Pere Sala i Martí, 
Olga Felip i Bibiana Ballbè. 

El paisatge és allò que ens 
aturem a mirar o és el nostre 
dia a dia? Són les persones 
que ens envolten, els silen-
cis que escoltem, la natura, 
el menjar, els edificis, els 
carrers… Paisatge és tot allò 
que ens envolta, que ens 
condiciona, que ens dota 
d’identitat i arrels, però tam-
bé és allò que descobrim, 
admirem i ens sorprèn quan 
sortim de casa nostra. 
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Avui estem a casa d’un dels convidats, del Nandu 
Jubany, així que és com quan et conviden a casa 
d’un amic. No hi ha pastes de te ni pastissets, 
però tenim gambes i anxoves, i l’ambient és aco-
llidor, casolà i íntim. 

En Nandu juga a casa, l’Oriol arriba amb ganes 
de gambes, el Pere interessat pel punt de vista 
dels creatius, l’Olga amb ganes d’escoltar, i la 
Bibiana, com sempre, moderant la conversa obre 
el tema així: 

Pur Restaurant
Barcelona
05.03.20  |  17:30h.

Vers03
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Segur

Com t'identifiques tu amb el paisatge que t'ha envoltat? 

Ara que tenim aquests problemes d'identitat, sobre què som, si som més 
o menys de la ceba... Quan estic a Barcelona, que potser són menys de la 
ceba que jo, els explico que he nascut on he nascut, que és Monistrol de 
Calders. És un poblet de 600 habitants a la part pobre del Bages, per on 
passaven els camions que portaven carbó de Cercs a Sabadell. Hi havia una 
petita pensió que donava menjar i llit a canvi de carbó. Jo vaig néixer allà, 
érem deu o dotze joves que voltàvem tot el dia pel poble fent animalades. 
Si havent nascut allà, amb la família i la gent que he tingut, no fos tant de 
la ceba, no m’estimés tant aquest país, llavors el problema el tindria jo, 
per no ser com sóc. Per tant, crec que el paisatge realment està dins teu. 

Per mi és inseparable qui ets, d'allà on has nascut. 

Jo penso que sí. També hi deu haver gent que pot haver nascut al meu cos-
tat i haver tingut la mateixa experiència i que no pensi com jo, evidentment.

La identitat també es forja pels records. I els records estan vinculats a 
escenes o llocs, que són els paisatges. És a dir, no tant d’un lloc específic 
on has nascut i crescut. A vegades hi ha vivències que marquen la teva 
manera de ser, la teva identitat i estan totalment vinculades als pai-
satges en els que les has viscut. Penso que la identitat és elàstica i està 
conformada per capes, d’aquestes vivències que es van sumant.

Llavors paisatge és olor, és emoció, és vista... Paisatge és tot això?

Sí, paisatge és tot això. És el que veiem quan sortim per la porta, que per 
a alguns de nosaltres pot ser un paisatge quotidià, un paisatge viscut o 
un paisatge en la memòria, un paisatge que t'identifica... Per als nouvin-
guts, per a visitants i turistes pot ser un paisatge absolutament nou. 
Paisatge és, per dir-ho d'alguna manera, el que veus quan vas de casa a 
la feina i de la feina a casa. I és físic. Hi ha una materialitat, és palpable, 
el pots trepitjar, el pots tocar, el pots escoltar, el pots olorar. Però hi ha 
també una part de percepció. Et desperta uns determinats sentiments, 
una emoció, et genera aquest vincle amb el lloc. 
Per tant, tens una realitat física i una més subjectiva, cultural, que depèn 
de la teva trajectòria, de la teva educació, del teu passat i també de l'estat 
d'ànim d'aquell dia... Tot això influencia la manera de veure el paisatge.

Com et relaciones amb aquest paisatge, això fa que cada un de nosaltres 
el descrivim d’una manera totalment diferent. 

I et sents atret per paisatges similars als que has crescut i els del teu 
entorn o al revés, per als que resulten exòtics?

No tens per què, això depèn de cadascú.

Què és per a tu el paisatge, Uri?

És curiós perquè d'on vinc, al que em dedico, el paisatge té una càrrega 
completament negativa.

En sèrio?

Jo no puc fer algú que sigui paisatge. Què vol dir ser paisatge? És allò 
que passa, de fons... vas amb l'AVE i vas veient paisatge... però de sobte 
hi ha alguna cosa que et crida l'atenció i hi fixes l’atenció. 
En el món de comunicació no pots fer paisatge. És una mica com el 
soroll de fons. És curiós que una paraula ben maca tingui aquesta altra 
càrrega completament pejorativa. Simplement ser paisatge. Jo faig 
anuncis i en una bateria d'anuncis o formes part del paisatge o desta-
ques. Es pot aplicar igualment a la cuina, pots ser paisatge, un restau-
rant més, o de sobte destacar.

Depèn de com entenguis el paisatge, perquè jo entenc paisatge de forma 
molt més completa. Jo entenc paisatge com allò que té a veure amb emo-
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D'alguna manera, el paisat-
ge arrela i dota d'identitat. 
Vosaltres sabeu qui sou per 
on heu crescut? 
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cions, amb formes, amb textures, amb un global. Per a mi, el paisatge no 
és només el que miro, sinó que és una cosa que sento.
I quan penso en tu, precisament, crec que la teva obra té molt de paisatge. 

Aquí t'han fotut

Crec que saps construir paisatge, saps construir entorn.

Potser empalma amb un altre pensament. A la publicitat, amb les mar-
ques, es parla de crear territoris. Vol dir crear territoris que siguin únics, 
que comencis a veure un anunci i ja sàpigues què és allò. El cas més evi-
dent de la feina que fem nosaltres és Estrella Damm, Mediterràniament. 
D'aquí ve el concepte aquest de paisatge que associem a una marca de-
terminada. Perquè en el propi ADN de la marca Estrella Damm, hi ha un 
condicionant d'aquesta plataforma de comunicació que és el paisatge, 
que és la geografia. Com pot ser el paisatge familiar de Casa Tarradellas.

Per a mi, això és un paisatge.

M'estic adonant mentre parlo amb tu que potser no he dit del tot bé, el 
que volia dir.

El que estàs explicant ara, Uri, connecta molt amb el que ha fet el Nan-
du just al començar quan presentava els plats, ha explicat uns paisatges. 
Em despertava uns indrets i uns paisatges tota l’estona, i això potser té a 
veure amb el que estàs dient.

També crec que el paisatge no existeix en si mateix. El paisatge és la 
visió que algú té en un determinat moment d'un espai físic.

Clar.

Per tant són indeterminats. Jo decideixo convertir alguna cosa en 
paisatge. Quan paro i miro, em quedo mirant i et diré més, m'hi 
bellugo. Això és el paisatge que jo vull mirar i al que li dono una exis-
tència, que ningú més li pot donar, perquè ningú més pot posar-se en 
el meu punt de vista. A part de que no poden clavar exactament quin 
és l'angle dels meus ulls. A més, que no tenen la informació a través 
de la qual descodifico tot allò: cultura, aprenentatge i manera de ser. 
Allò canvia a cada moment.

No hi ha paisatge sense espectador.
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"El Paisatge 
conté una realitat 

física i una 
més subjectiva, 

cultural, que depèn 
de la teva 

trajectòria, de la 
teva educació, 
del teu passat i 
també de l'estat 

d'ànim."
Pere Sala i Martí
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Efectivament, hi ha d’haver un espectador, un observador. Que no “obser-
va” només amb la vista, sinó també escolta amb l’oïda, percep amb el tacte...

Es que en el fons el paisatge és un estat d'ànim. Per això, quan penso en 
l'Uri, penso que crea estats d'ànims, crea paisatges reconeixibles d'algu-
na manera. Com tu Nandu, amb la cuina, per a mi crees un paisatge. Un 
paisatge més figurat i més conceptual, si vols.

Aquest paisatge està boníssim.

Clar, tu has dit la paraula mar i jo me n'he anat a un lloc molt concret. 

A la cuina es va posar molt de moda fa un temps el fet de fer paisatges. Els 
cuiners hem fet un paisatge, per exemple, en anar a buscar tòfones.
Nosaltres fem un plat que és anar a buscar tòfones. Expliquem un paisat-
ge, que viu sota les alzines on hi ha una terra que és màgica. Està feta amb 
molsa de festucs i terra de xocolata amb avellanes, ametlles, nous, i unes 
fulles d'olivera o de boix i de pi, que també són de xocolata. I has de buscar 
una tòfona amb un punyal, una tòfona mimètica farcida de xocolata. Ho 
fem amb tot això que és dolç, que no és de veritat, però que és similar. 
Transportem el paisatge amb l’experiència, per tant, creem un paisatge, 
lliguem el paisatge amb l'experiència, que és el que crec que estem parlant. 
Nosaltres creem una experiència, ja no fem menjar sinó que mirem que 
sigui una experiència des de que arribes al restaurant fins que te'n vas. 
Aquesta experiència pot passar per les olors, per fer-te sentir bé, per sen-
tir-te confortable, per tractat-te com un rei, per sentir coses o traslladar-te a 
coses que fa temps que no trobes.
Després, una cosa important són els gustos que tens assimilats. Com 
per exemple, assimiles els canelons amb la família que estimes. A 
Can Jubany fem els canelons de l'àvia, els canelons de la tieta Mercè 
i a cadascú li recorda a la seva tieta, a la seva àvia, a la seva mare, a la 
seva germana, al dinar de Nadal...al final no deixa de ser un paisatge.

Perquè és memòria. 

Però també hi ha d'haver tensió, perquè si no, no hi ha paisatge, per molt 
maco que sigui. Passes per llocs que són increïbles i no t'hi has aturat mai, 
fins que un dia has de parar per quelcom. I llavors penses: “hem passat mil 
vegades per aquí i mai m’havia parat, quin lloc tant increïble!”.

Exacte, volen atenció. És a dir, volen ser observats amb intenció.

Bibiana Ballbè

"No hi ha 
paisatge sense 
espectador".
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on havíem arribat fins allà on ja no hi havia res de res. I va ser allà on real-
ment vaig tenir aquesta sensació de silenci. Va ser una experiència brutal.

Uri, tu que has deixat Barcelona per l'Empordà, has notat algun canvi en 
la teva obra? t’ha influenciat d'alguna manera a l'hora de crear?

No ho sé, no ho he mesurat. Això sí, estic molt a gust. Sii que la primera 
vegada que vaig marxar de Barcelona, que va ser al Maresme, a Cal-
des d'Estrac, hi havia quelcom relacionat amb el paisatge que recordo 
perfectament. Entre setmana, anava en moto, baixava per la variant 
fins agafar la carretera nacional que va a parar al costat del tren i llavors 
m’enfocava directament al mar, em pujava la visera del casc i amb l'olor 
de sal em deia: “estic de vacances”. El que dèiem d’associar els paisatges 
amb les olors i els records. I aquesta sensació era molt interessant, quan 
tornava a casa realment tornava a casa. També és veritat que jo associa-
va el marxar de Barcelona amb l'estiueig. També li pot passar el contrari 
a la persona que viu fora de Barcelona.

Els paisatges tenen molt a veure també amb els estats d'ànim. M’ima-
gino que tu vas marxar de Barcelona buscant un altre estat d'ànim, és a 
dir, perquè busques una altra cosa.

Jo ho faig per complicar-me la vida. Sí, és cert que jo agraeixo molt el 
contacte amb la natura. Tu pots estar a la ciutat i no saber si fa sol o no. 
A mi, a Barcelona no em passava tant, però vivint a Madrid, per exem-
ple, hi havia dies que no m’enterava de quin dia feia. 
En canvi, vivint davant del mar, per exemple a Caldes d'Estrac, era una 
passada la consciència. Veure que la Lluna sortirà cada dia per un lloc 
diferent. I de sobte dius: “tinc 37 anys i t’adones ara d’això, de que la 
Lluna no surt cada dia pel mateix lloc”. El mar, per exemple, és quelcom 
que m'agrada molt mirar també, és un paisatge que és com el foc.

És hipnotitzador.

No canvia res però canvia constantment. Perquè l'onada no sempre 
passa pel mateix lloc, perquè la flama mai ocupa el mateix espai, ni és 
del mateix tamany, o com la roba estesa. A vegades pensem en paisatge 
com una cosa descomunal i aquests mini paisatges, la capacitat que 
tenen d'envoltar-te i observar-los, es converteixen en hipnotitzants.

Hi ha canvis d'escala en la manera que tenim de percebre el paisatge. 
Fins ara hem estat parlant dels paisatges de proximitat. I ara has baixat 
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Quan pensem en paisatge, sovint pensem amb aquells llocs que tenen 
uns valors reconeguts políticament i socialment, i que potser segueixen 
uns cànons determinats de bellesa o d'altres tipus que fa que d'entrada 
identifiquem que això o allò és un paisatge “emblemàtic”. Però el pai-
satge que estava explicant en Nandu ara, és el paisatge del dia a dia, el 
quotidià, el paisatge que ens trobarem quan sortim avui d'aquí.
Amb la teva feina, Nandu, li estàs donant un valor a aquest paisatge, per-
què és el paisatge que genera qualitat de vida i benestar a moltes persones.

Hi ha un punt que no aprecies tant el paisatge quotidià com al que t’ex-
poses de forma menys habitual. Per exemple, al recorregut d’anar a la 
feina, a les reunions, amunt i avall, no li paro cap atenció i no em genera 
cap tipus d'emoció perquè el tinc totalment integrat. En canvi, quan 
vaig a algun lloc per primera vegada, sóc conscient d'aquest paisatge i 
em prenc el temps per descodificar-lo.

Però això és perquè el teu cervell, la teva memòria, diu que això no és 
important. No pots gravar les 365 vegades que passes per un peatge 
cada any. Quan és nou, graves i estàs obert. 
Per això, insisteixo en que el paisatge neix quan tens la necessitat de 
parar a observar. Quan aconsegueixes que algú tingui la necessitat de 
parar a observar. Llavors construeixes quelcom que de fet deixa de ser 
paisatge. Per què, al final què és el paisatge? L'entorn?

Jo visc al costat de Sant Julià de Vilatorta, vaig molt en bici per les Gui-
lleries, cap a Viladrau, Sant Hilari. M’agrada molt el silenci. Però només 
recordo haver escoltat el silenci una vegada.
Vaig anar a un restaurant molt especial a sota del Cadí. Aquell dia havia 
nevat molt. Vàrem arribar a aquell poble, amb mig metre de neu. Vam 
baixar del cotxe, sent conscients que necessitàvem veure el paisatge, és 
a dir, necessitavem estar pendents de com era el paisatge. Jo no l’havia 
escoltat mai, el silenci. I allà, sota el Cadí, en un poblet, vaig escoltar el 
silenci per primera vegada. No s’escoltava res més.

Avui costa trobar llocs on no es s’escolti res. O te’n vas a un desert...

Però al desert hi ha vent. Costa molt que hi hagi silenci. Jo allà vaig 
escoltar el silenci i no recordo haver-lo escoltat més. 

Jo vaig tenir una experiència una mica semblant, va ser un viatge que 
vaig fer a Finlandia i vam anar a pujar en cotxe fins a la Lapònia i es va 
anar perdent la civilització. Va ser una sensació de contrast entre la ciutat 
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d'escala cap a una mena de micro paisatges, que també són font d'inspi-
ració moltes vegades. Una llamborda, una molsa impregnada en el tronc 
d'un arbre, un grapat de fulles... Això també són micro paisatges que 
també ens desperten emocions, tenen el seu significat, ens diuen coses. 
Això ho sabeu molt bé els arquitectes, Olga.

En les visions microscòpiques de les fibres d'un jersei, veure centenars 
d'àcars cavalcant en un prat que pot ser una catifa, això també és un paisatge.
Després hi ha l’altre, el més bèstia de tots, el gran paisatge de la història pot 
ser que sigui quan surten fora a l'espai, en realitat buscant la Lluna, i per 
primera vegada es contempla la Terra. Imagina’t quina emoció veure per 
primera vegada la Terra allà rodona. De fet els grans moviments ecologis-
tes diuen que aquest és un dels moments en què es pren consciència del 
que està passant, que hem de respectar i cuidar-ho perquè només és això.

Nandu, tu creus que faries la cuina que fas si no visquessis a Osona?

Per suposat que no. En Pla deia que la cuina és el territori posat al plat o a 
la cassola. Crec que faig aquest tipus de cuina perquè m'hi sento bé. Però 
també puc fer gambes, també puc fer garoines i allà no en tinc. Curiosa-
ment diria que fem servir més peix a Vic que al Petit Comitè de Barcelona. 
Segurament jo necessito el paisatge de les coses. Ara farà dos anys que 
vam obrir aquest restaurant a Barcelona i vam agafar un apartament. 
Doncs en gairebé dos anys, he dormit dos dies aquí. Encara que siguin 
les dues de la matinada, jo me’n vaig a casa meva i així em desperto en 
un paisatge, el meu. Em desperto molt d'hora, molts dies, abans que es 
faci clar, però ja veig tot el Pirineu de dalt a baix. Visc en un lloc merave-
llós i sé que tinc necessitat d'aquell paisatge. Em podria quedar a dormir 
a Barcelona, seria més còmode, però tinc necessitat d'allò. Em sento bé, 
em dóna seguretat i l'endemà torno a baixar. 

Et dóna molta seguretat, molta tranquil·litat. I el que et crida és això, és 
el paisatge de casa.

També perquè l'endemà al matí porto els nens a l’escola. És l'hora que 
ens veiem, hi ha setmanes que ens veiem amb els meus fills només a 
l’hora d'esmorzar i això ho necessito. 

Paisatge i família. La teva família és un paisatge també, et connecta amb 
una realitat que et dóna una base. No m'ho havia mirat mai així, però 
ara he arribat a la conclusió que no són unes estructures, és una manera 
d'agafar-te a una realitat. 
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En 
les visions 

microscòpiques 
de les fibres d'un 

jersei, veure cente-
nars d'àcars caval-
cant en un prat que 
pot ser una catifa, 
això també és un 

paisatge.
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A l’Observatori del Paisatge treballem amb la gestió del paisatge. Però 
és veritat que la família està lligada amb una història, amb l'arrelament, 
amb la memòria. Per tant, és evident que és un entorn que també et 
configura una manera de ser i viure en un lloc determinat.

I cadascú té el seu paisatge. Aquestes gambes per exemple, fa qua-
tre mesos vam anar amb en Carles Abellan i en Rafa en una barca 
de pescar al Cap de Creus. No havia anat mai a pescar gambes en 
una barca. Quan veus una gamba, el paisatge és allà, com tiren, com 
deixen anar gairebé 500 metres de xarxa. És a dir, abans d'anar a 
pescar, el meu paisatge de la gamba no era el mateix. Ara la veig i 
l'assimilo amb aquell paisatge. 

Vam fer l’anunci amb l’Hideki (Matsuhita) i ara, sempre que veig 
una gamba, ho recordo. Els records són associacions i tu asso-
cies cada cosa al més espectacular que t'ha passat amb ella. A mi 
les gambes em porten records del restaurant Diego, a Ciutadella, 
baixant per les escales del Mercat que van al port, el restaurant era 
a mà dreta. Hi anava amb els meus quatre germans i els meus pares, 
teníem set o vuit anys, era agost i anàvem tots ben suats, menjant 
gambes, que llavors es podia. 
Tinc aquell record perquè és familiar i és inesborrable. I el segon record 
que tinc ja és el del Hideki perquè va ser espectacular anar a pescar. 

Mira, ara ja t’has menjat el cap d’aquestes gambes, però curiosament fa 
poc temps que he après una cosa. Jo he menjat moltes gambes i ja de pe-
tit, ens partíem les gambes amb les meves germanes, els hi donava tots 
els cossos i jo em menjava els caps, xuclant com ho has fet tu. Però hi ha 
una altra manera, que l’obres així… això ho vaig aprendre al Japó.
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Fem una petita pausa per a què en Nandu li 
expliqui a l’Oriol la nova tècnica per xuclar 
com cal els caps de les gambes. Els aliments, 
els productes i la cuina centren una part de 
la conversa. Són paisatge, sens dubte. Com els 
llocs més turístics, les postals. 
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És curiós, perquè Nandu tu estaves parlant d’un paisatge al que estàs 
molt i molt arrelat, però a vegades te’n vas al Japó, o a Londres mateix, i 
et sents molt proper. T’és familiar.

Això ho fa el cinema. Tu vas a Nova York per primera vegada i ja hi has 
estat cinquanta-mil vegades.

Però a vegades no, i de sobte hi conectes i t’hi sents identificat.

Pot ser que connectis amb una visió tòpica que tu tens del lloc, és com 
la postal: la versió més tòpica del paisatge. No és la familiaritat sinó el 
reconeixement de que saps el que és, en una imatge. 

Ara que estem parlant de ciutats, penso que el paisatge antròpic, 
com les ciutats, són també paisatge natural. No hi ha per una banda 
la ciutat i per altra la naturalesa, sinó que ciutat és naturalesa. Anne 
Whiston Spirn diu que les ciutats són natura, perquè és l’aire que res-
pirem, l’aigua que bevem,etc. la ciutat és el nostre hàbitat i nosaltres 
som naturalesa. Hem d’aprendre a veure les ciutats com a paisatges 
naturals i posar en valor les infraestructures verdes i blaves que les 
recorren i les embolcallen.
Entendre com adaptar els processos naturals al disseny de les nostres 
ciutats.

La ciutat per a mi genera problemes, genera residus, problemes de co-
municació, de qualitat de vida… no son naturals.

Sí, és cert. És important aquesta naturalització, perquè el paisatge 
influencia la salut i la qualitat de vida, físicament i psíquicament. En pai-
satges mediterranis com els nostres, aquesta naturalització és necessària.

Fins ara hem pensat les ciutats des de l’edificació i l’asfalt, pressionant 
els sistemes naturals i potser el que hem de fer és al revés, pensar des 
dels sistemes naturals vers les trames urbanes.

Aneu a llocs nous per tenir idees noves? O les busqueu en llocs concrets?

Això ja ho deia el Ferran Adrià, que no li agradava el lloc físic. Si que has 
de tenir un espai on estiguis còmode, però és com tot, una mica de fa-
miliaritat i una mica de sorpresa. A mi em sembla que has de canviar. Jo 
tinc despatx físic però hi vaig poc. M’agrada molt més anar a un hotel, o 
a dinar en un altre espai, en una altra ciutat.
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Jo, quan viatjo a una ciutat, intento evitar la postal. Potser en un moment 
puntual hi vaig, però prefereixo entrar al metro sense saber exactament 
què trobaré quan en surti. És com si la primera vegada que visitéssim Bar-
celona agaféssim la línia vermella del metro i traguéssim el cap a una pun-
ta i a l'altra per descobrir què hi ha. M’interessa viure aquella ciutat en el 
seu conjunt, durant tot el temps que tinguis. Per a mi això és fonamental.

Jo sóc molt “postalero”. M'agradaria ser com tu, però no sé si és perquè 
no tinc temps i llavors vaig simplificant. 

En aquests llocs més quotidians, en aquests llocs no “postaleros”, que 
no són tan reconeguts, també hi ha coses interessants, encara que d’en-
trada no pugui semblar-ho.

Al final jo sóc més catalanet profund, i sóc dels que viatgen per tot el 
món. Vas i busques la platja preciosa, el paratge acollonant, un llac, pujar 
per la muntanya… Però quan torno dic: “com a casa enlloc”. I ara pensava, 
si no podem viatjar, que bé! perquè estem al millor país del món. Això deu 
ser perquè sóc molt catalanet. Què coi fotem anant tan lluny? 

Catalunya és un país de racons. No som un país de grans paisatges 
salvatges però tenim molts paisatges. Una de les feines que hem fet és 
identificar quins són aquests paisatges, i els seus valors, i n'han sortit 
134. Imagineu-vos el camp que tenim per córrer i la quantitat d'històries 
i relats que poden sortir de cada paisatge!

Explica-ho que és molt interessant.

En el fons cadascun d’aquesta paisatges reflecteixen espais de vida, de 
memòria, són espais vivencials. Cap de Creus, per exemple –i no només Ca-
daqués, o no només el parc natural, em refereixo a tot el massís que podem 
allargar fins a Portbou, Colera, Port de la Seva, etc-, seria un paisatge. Un 
altre seria la vall baixa del Llobregat, des de Sant Boi de la Barca fins al Prat 
de Llobregat. Fixeu-vos que me'n vaig d’un extrem a l'altre, d’un paisatge 
reconegut per tothom -com el de Cadaqués- a un paisatge més vinculat 
a les infraestructures però on hi ha un parc agrari interessantíssim d'on 
surten productes de qualitat i que abasteixen Barcelona.

I jo crec que aquesta zona té una millor posta de sol que Cadaqués. 
Quan arribes a l’aeroport, mires una mica enrere… és atòmica. 

Si recorrem mentalment Catalunya, ens adonem de la gran diversitat 
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Nandu Junbany

"Vas i 
busques la 

platja preciosa, 
el paratge aco-
llonant, un llac, 

pujar per la 
muntanya… Però 
quan torno dic: 

com a casa 
enlloc"  

que tenim de paisatges, que no el tenen molts països europeus. En el 
fons són identitats. Ens identifiquem amb un lloc perquè té unes carac-
terístiques diferents, l’arquitectura, la vegetació… 
Aquests 134 paisatges els hem identificat per qüestions físiques però 
també per com la gent s’hi identifica. Són espais vivencials que es po-
den treballar des del punt de vista del turisme, perquè podem parlar de 
singularització, poden aparèixer valors des d’un punt de vista urbanís-
tic. Són llocs que comparteixen uns mateixos valors i això és un tresor 
que tenim, no tots els països ho poden dir.

Jo em pregunto si és així, que no tots els països ho poden dir. A Groenlandia 
ho tenen una mica més fotut perquè és un paisatge més homogèni, però als 
Estats Units, Itàlia, Argentina tenen una mica de tot. No t'ho acabes. 

Pel tamany que té Catalunya hi ha molta diversitat, és un espai molt 
petit. Argentina també la té però l'escala es diferent. Són paisatges fasci-
nants però ho valores d’una altra manera. I aquesta diversitat, des d'un 
punt de vista dels que sou creadors, és una riquesa.

Per exemple, en el meu camp, la gastronomia, el paisatge s’associa amb 
un producte. I aquest té un temps de collita. Aquest any hem començat 
a menjar pèsols del Maresme al mes de novembre, uns pèsols increïbles. 
Ara a casa meva, els pèsols són així de petits i els menjaré al maig. Vol 
dir que fa sis mesos menjava pèsols que venien de mitja hora en cotxe.

Entre el Maresme i Vic.

Això és molt 'heavy', que al gener puguis estar a la Barceloneta amb mà-
niga curta dinant una paella i diguis: “escolta, ens n'anem a esquiar?” I 
al cap de dues hores i mitja estàs esquiant de nit a la Masella.

Si, si! tu pots esquiar el dissabte i fer immersió el diumenge. 

Si més no, menjar-te unes garoines i tirar-te a l’aigua, fer-te el valent. 
El que tenim és brutal en tan poc espai. No té res a veure Lleida amb la 
Segarra i amb la Vall d'Aran. No té res a veure Cadaqués amb el Mares-
me, i el litoral català no té res a veure amb Olot o Vic.

Si segueixes te’n sortiran 134.

Ara que deies això del pèsol, això de la estacionalitat, potser hem perdut 
una mica el llenguatge de la naturalesa. Fa temps, bufava el vent d’una 
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Olga Felip

"La identitat 
també es forja 

pels records. I els 
records estan 

vinculats a 
escenes o llocs, 

que són els 
paisatges."

manera i sabíem que vindria pluja, o la mosca feia no sé què. Ara tinc la 
sensació que potser tot aquest coneixement vital.A la gastronomia pot-
ser encara teniu aquest coneixement, per aquesta estacionalitat, però 
en altres disciplines ja no la necessites per viure.

És el que dèiem abans, que pots estar en una ciutat i no saber quin dia 
fa. No necessites saber què passa amb el pèsol ni per on surt la Lluna. 
Abans menjaves pèsols dos mesos i ara en menges durant set mesos.

Doncs això, saber que has de fer la collita tal mes. En urbanisme, per 
exemple, aquesta saviesa s'ha perdut.

O la gamba que en mengem tot l'any, però ara es fa una veda i durant 
dos mesos o tres no se’n pot menjar. Si en som conscients d'això, està bé. 
La tòfona és molt temporal i no l'hem pogut canviar. És a dir, es 
comença a collir tòfona el 15 de novembre i s'acaba el 15 de març. El 
millor moment és de la tercera setmana de gener a la primera i sego-
na de febrer, i punt. Són aquestes setmanes, i no ho allarguem dos 
mesos. Això està bé, però si canviés el temps i pogués tenir tòfona 
mig any, estaria encantat.

No hi estic gens d'acord. Dir-te això té collons eh?, però jo crec que una 
de les coses que fa especial la tòfona és que no n’hi ha sempre. 

Mira, jo vaig fer un calendari de productes fa quinze anys i no em vaig 
adonar d'una cosa molt especial, no n'era conscient. El calendari posava 
els productes i plats que s’havien de menjar cada mes, i em vaig trobar 
que aquest calendari no és el mateix a Vic que al Maresme o a Puigcer-
dà. A Puigcerdà els tomàquets arriben al setembre i a Manresa a l'abril. 

Hem de fer 134 Calendaris!

Tornant a la tòfona, per menjar-ne a casa només són tres setmanes, 
és a dir 1.000 persones. I ja està ple, tu no podràs venir. Jo no tinc 
problemes, en menjaré, me n’atiparé, però no en podem gaudir tots. 
Abans el pèsol era molt més curt i no es valorava. I ara al mes de no-
vembre menges un pèsol com el que es menjava abans al mes d'abril 
i és igual de bo i si no, fem una cata. Com les garoines, que hi ha una 
estimació cap al producte autòcton, que sembla que ha de ser més bo 
que el de La Corunya que són garoines més grans i més plenes. I jo al 
provar-ho m’he tret moltes tonteries de sobre. No dono res per fet i sé 
que cada dia sé menys de tot això. 
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Amb les gambes de Palamós, ho han fet molt bé perquè la cuiden, 
la mimen, han fet un producte amb marca i li han posat un nom. 
Però ostres, no és tan diferent la gamba de Palamós de la de Blanes. 
Jo m’hi guanyo la vida cuinant i menjant i estic segur que no hi ha 
gairebé ningú capaç de saber quina és una i quina és l’altra. 

Les gambes que et menges a Fornells, a Menorca...

Aquesta sí que és diferent i la coneixaré perquè no és tan vermella, és més car-
bassa i una mica més tova. O la de Dénia que també és diferent, és molt més 
vermella, té més gust. I amb això vull dir que Palamós és tota una lliçó perquè 
ens han fet valorar la gamba, han començat a fer parades biològiques… 

Té molt de valor. Però mira, el lloc més estrany on m'he fotut una gamba 
de Palamós és a Asador Etxebarri, al País Basc, fa molts anys. I li arriben 
per missatger.

S'ha fet molt bé, amb amor.

Parlant amb un amic de feina sobre sostenibilitat em deia: “si vols menjar un 
mango agafa l'avió i ves-te’n al Brasil”. Tots els extrems són dolents perquè 
també és veritat que jo li deia que el tomàquet l’hauries de menjar durant tres 
o sis setmanes, però si vols ser purista, hauries d’agafar un avió i anar al Perú. 
Jo crec que menjant unes gambes de Palamós al País Basc o un mango a 
Barcelona, el que fas és alterar el paisatge. No en tens prou amb el paisatge 
que hi ha i busques alguna cosa més.
Això ho fem constantment. El moviment de mercaderies amb grans bucs 
per tot el món és la principal font de contaminació del planeta. És jutjable, 
però no s'ha de caure en exageracions ni maniqueisme, perquè al final és 
el que hi ha, i està bé. L’evolució està molt bé perquè estem millor que mai.
Però el que, objectivament, pateix més que mai és el paisatge. El plane-
ta, el gran paisatge. Per a mi, quan parlem de paisatges, parlem sobretot 
d'això. L'altre dia pensava que quan ens aturem a mirar, el que fem és 
mirar una part de la natura, del paisatge. Com quan mires la teva mare 
i cada vegada hi ha una part del seu cos diferent però sempre la reco-
neixes. Per mi, quan estàs al costat del riu Hudson i mires l’skyline de 
Nova York, també és natural. Si haguessis d’explicar-li a un marcià com 
és la teva Terra, li diria: “Això és casa meva”. 

Això és casa meva, aquest és el meu hàbitat.

Per tant, això al final és paisatge.
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Senyors, acabem, una reflexió final.

Hem parlat de gastronomia però no hem parlat del paisatge a la literatu-
ra o el cinema. Si em preguntessis quin paisatge m'agradaria descobrir, 
diria que les onades de Virginia Woolf. Tal i com ella les descriu, és una 
experiència total. No és una postal, és el moment de les onades, la brisa, 
l'aire… No n'hem parlat d’aquest tema i malgrat això, m'ha vingut al cap.

A mi també em sembla interessant, els autors, directors de cinema, 
escriptors que reivindiquen o que fan protagonista el paisatge. Com tu 
potser ho fas en publicitat, que el paisatge és protagonista però són pai-
satges que probablement no ens hi pararíem. Estic pensant en Toni Sala 
amb Rodalies o Francesc Serés amb La Franja i a La pell de la frontera. 
Aquests en literatura, però si anem al cinema tenim el Marc Recha amb 
la zona del Besòs, etc. Hi ha una sèrie de creadors molt interessants que 
es basen en altres tipus de paisatges, aquests paisatges quotidians per 
a molta gent que tenen els seus valors i que potser no formen part del 
cànon. També em sembla interessant aquesta mirada.

I que es reinventen.

Exacte. Perquè, en el fons, podem trobar elements molt diversos en els 
paisatges que tenim avui a Catalunya. És la realitat que tenim, la que 
hem de conèixer i buscar-li nous significats i noves formes de gestió per 
mantenir i promoure aquesta diversitat.

Hi ha moltes maneres de dividir els directors, i aquesta no és la més im-
portant, però estem veient els que pensen que han de donar nom al lloc 
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A la taula ja no queden gambes. Hem escurat 
caps, hem parlat de pèsols, de garoines i de 
tòfones. Queda clar que la gastronomia és una 
forma de paisatge. També ho són els records, 
les sensacions, les formes, les textures… Ens 
hem deixat algun tema per tocar?
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on passa la història i els que no. Considerar el paisatge o la ubicació on 
succeeix la història com un altre personatge i construir-lo, explicar-lo, és 
fonamental. I crec que és molt important perquè el que acaba donant vero-
similitut a una història, la connexió amb la veritat, és quan la lligues a un 
lloc i és coherent que tot succeixi allà. Llavors és quan te l'acabes creient. 

Si no, és més difícil de connectar-hi

Buried és una pel·lícula que passa tota dins d'un taüt. No té res a veure 
si tu saps on és aquella tomba o si no ho saps. Si la situes, dona més 
informació que si simplement és una tomba i no la veus. 

Contextualitza i és important, evidentment. 

No sé si heu vist Dead man, al llarg del seu viatge, on el personatge es va 
transformant amb el paisatge. És brutal!

Jo penso que les persones també són paisatge.

Les persones són paisatges?

Jo crec que sí. Tu quan penses en mi dius Osona, Berguedà, Solsonès… 
però també un tio autèntic, una mica salvatge.

Es que la teva veu ja transmet paisatge.

Les persones som territori, som paisatge. Tu, Oriol, has parlat de Nova 
York. I quan penso en tu penso en urbanita, ciutat, per tant les persones 
també són paisatge.

I una conversa també és paisatge. Sonor, d'experiències, de records, 
d'emocions i de memòria.

Jo puc dir que no. Heu de tenir en compte que jo tinc molt associat el 
paisatge a una cosa negativa, el que he dit al principi. Però, en canvi, 
penso en paisatges que els prestes atenció i hi tornes per reflexionar.

Tenen sentit les dues coses.

Les dues coses tenen sentit, perquè quan ho has explicat el primer cop 
ens has convençut, però després tu mateix te n’has desconvençut. Per-
què són les dues coses.
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Paisatge, sostenibilitat, relat, caràcter, me-
mòria, inspiració, història, natura, postals, 
societat… El tema d’avui ens ha portat per molts 
camins diferents. Hem recorregut els paisatges 
particulars de cadascú. Hem descobert que només 
a Catalunya hi ha 134 paisatges únics, amb una 
història i unes experiències diferents. Ara, ens 
endinsem en el paisatge de la conversa de so-
bretaula, distesa i alegre. És un bon final per 
aquest berenar tan especial. 

I perquè, al final, un paisatge és una experiència. Crec que ho podríem re-
sumir així, és la suma de molts colors, olors, emocions, records, memòria... 
És vivencial, és viu, és vibrant. Un paisatge és i canvia l'emoció.

Hem de saber desenvolupar-nos tot mantenint aquests valors. Som 
societats dinàmiques i mantenir els valors no vol dir només protegir-los 
i que el paisatge es quedi immòbil. Els paisatges han d’evolucionar i 
ens toca pensar quina ha de ser la manera de fer-ho per tal de mante-
nir la seqüència dels seus valors històrics, naturals, simbòlics, socials, 
productius i estètics.

Per això, tornant a la ciutat i per tancar, més que la sostenibilitat busca 
una relació d'equilibri i estabilitat; és resilència, que vol dir saber-nos 
adaptar als canvis que necessita la naturalesa.
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