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PAISATGES SONORS

Salvem l’arbre que fa música
Text:

Dolors Reig i Rafael Grassa (Linguapax)

Imatge: <http://www.traffic.org/wildlife/wild2.htm>

Extret del quadern Els drets de la terra, de Rafael Grasa i Dolors Reig, Col. “Quaderns Linguapax”,
Barcelona: PAU, 1998, per gentilesa de l’autora.
Els quaderns Linguapax permeten que l’educació per la pau i el desenvolupament es pugui dur a terme a les escoles dins les
àrees de llengua, llengües estrangeres, ciències socials, ciències de la natura, matemàtiques, educació física, educació plàstica i
visual i música, i proporciona el material perquè això sigui possible. La creació d’aquest material sorgeix de la voluntat d’ampliar
el projecte Linguapax originari de la UNESCO i ha estat experimentat, i per tant validat, en centres de secundària de tot l’Estat
espanyol.

Diu una cançó de Paul McCartney: “Eben i ivori treballen junts amb harmonia”. Però
malauradament, hi ha una nota discordant pel que fa referència als instruments musicals:
mentre s’està intentant protegir els elefants contra els caçadors d’ivori, l’eben segueix sent
vulnerable als estralls causats per la naturalesa i per l’home. La música i la naturalesa són
inseparables. Els instruments de fusta procedeixen dels millors arbres; les cordes es fabriquen
amb budell d’animal i els tambors amb cuiro. L’oboè, el clarinet, el fagot i la gaita han de
fabricar-se amb fusta negra africana o mpingo per tal de donar un so òptim. Tot buscant el so
perfecte, els fabricants d’instruments, orquestres professionals i grups de jazz d’Europa,
Amèrica i Japó, paguen grans sumes per l’esmentada matèria primera, i indueixen així els
països econòmicament febles a tallar arbres per obtenir aquests preuats guanys.
Quina és la gravetat del problema? Les existències de mpingo encara es desconeixen,
especialment a Moçambic, on hi ha hagut una guerra civil. En canvi, el govern de Tanzània ja
ha confirmat que la seva població d’arbres de fusta d’alta qualitat està minvant, segons va
constatar, a través d’un article, la investigadora finesa Maarit Puhakka, l’any 1991.
Segons Puhakka, la situació actual és alarmant i reclama una acció immediata. La planta
espinosa de color groc, que rarament sobrepassa els nou metres d’alçada en la seva
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maduresa, s’assembla a la majoria d’arbres de la sabana africana. No té res que cridi l’atenció.
Però si la tallem, la seva fusta negra esdevé un autèntic tresor.
Un altre fenomen únic és que els arbres tarden entre 70 i 100 anys a arribar a la seva
maduresa productiva, la qual cosa fa que la població forestal no sigui rendible. Un altre perill
per al mpingo són els incendis. Durant la llarga estació seca de l’Àfrica oriental, gran part
d’aquesta zona és arrasada per ferotges incendis. Els arbres mpingo en resulten perjudicats,
però no destruïts. El foc inutilitza la fusta d’aquests arbres per a la fabricació d’instruments. Una
gestió adient pot contribuir a controlar els incendis mitjançant operacions de “crema
controlada”.
Tot i que el mpingo és venerat a Tanzània –constitueix un símbol nacional- i protegit per la llei,
s’estan duent a terme moltes tales il·legals. Fins i tot, s’exporten arbres il·legalment i, el que
encara és pitjor, a vegades s’utilitza com a llenya o per a fabricar tanques per al bestiar.
Es necessita un pla de gestió pràctic. Durant els anys 80, el Programa de les Nacions Unides
per al Medi Ambient, PNUMA, amb l’ajuda del govern finès, va recomanar un pla de gestió
integrada per al mpingo de Tanzània. Es va plantejar un sistema de finançament a través de la
indústria de l’espectacle. Un concert benèfic és un excel·lent mitjà -músics eminents i sindicats
de músics hi estan interessats. S’ha fet una pel·lícula de 52 minuts de duració “Mpingo –the
Tree that Makes Music” que el Consorci Televisiu per al Medi Ambient va divulgar l’any 1992.
Entre els plans futurs per salvar el mpingo hi ha la publicació d’un nou prospecte, la
identificació de planters, la celebració d’un concert i la formació d’experts forestals.
FONT: “Nuestro Planeta”, Revista del PNUMA, núm. 6, 1992
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