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El Parc Zoològic, història i perspectives

Les ciutats creixen, en part, contra la
natura. Per això necessiten, potser al
cap de massa anys, recup erar un nou
ambient natural, en funció de les
necessitats de la vida urbana. El Parc
Zoològic de Barcelona, una institució
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gairebé centenana, és una mica alxo.
El seu paper científic i pedagògic és
una referència primordial per a molts
ciutadans de totes les edats. En aquest
treball es plaiuegen els principals ele
ments del seu desenvolupament al ser-
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B ques han nascut de fets ocasionals.

ona part de les col· leccions zoològi  nombroses, perquè la manutencJO era
cara i havia de ser repartida amb certa
La gènesi del Parc Zoològic de Barce prudència, a fi que fos possible que la
lona ha sigut un llarg procés, dens i ple pagueSSlll.
d'altruismes i esforços.
Quan el barri j ueu va ser destruït pel
Per comprendre aquesta complexa ges foc, en el procés anomenat avalot del
tació hem volgut endinsar- nos una mica Call ( 1 3 9 1 ), es van haver d'arbitrar (se
en els arxius. No hem tingut la pretensió gons ressenya Camós) nous mitjans
d'aconseguir una història exhaustiva, d'ingrés per destinar-los al manteniment
però malgrat l'avorriment que produei de la col· lecció establerta. El rei Joan I
xen les dades i les cronologies, hem cre ( 1 3 87 - 1 3 96) va ordenar que dels sous
gut interessant "seguir la pista" a aquesta d'alts funcionaris de la ciutat fossin de
institució fins alwo!enn actual, que de duïdes unes proporcionals quanties, amb
cap manera no vol dir a la plenitud, la finalitat de no lesionar el poble; a més
pretensió ni tan sols somniada.
a més, van addicionar-hi el producte de
la venda de les pells dels lleons que
morien i d'altres despulles, que eren re
collides pel"lleoner", càrrec de distinció
Iniciació i fonaments del Zoològic
i molt apreciat per ser retribuït que fins
al regnat de l'emperador Carles I va ser
arreras i Candi esmenta que el se de designació reial.
gle XIV, i a l'anomenat Palau Me Cal remarcar que en aquest període, a
nor o de la Reina (enderrocat el 1 8 5 9), més dels lleons hi havia molts altres
aprofitant unes velles voltes de la planta animals: lleopards, cèrvols, rinoceronts,
baixa, hi havia confinats un bon nombre etc . , que integraven una variada
de lleons. Abans, segons comenta Lluís col·lecció zoològica. Les despeses que tot
Camós, que ho ha extret de documents això comportava eren altes. Per això,
de l'Arxiu Històric de la C iutat, ja n'hi tant Joan I com Martí I l'Humà van
havia hagut al Palau Major de la plaça trobar la solució de permetre al lleoner
del Rei, d'on van ser portats a la depen el privilegi de tenir l'explotació i un
dència abans referida, que per aquest ramat de cabres, per vendre' n la llet als
motiu s'anomenava la Casa dels Lleons. barcelonins.
Aquests animals, més que un interès Haurien de passar uns quants segles fins
zoològic, representaven signes de no que, novament i amb unes altres direc
blesa i poder, i eren utilitzats pels reis trius, Barcelona tornés a tenir una
amb la finalitat d'exterioritzar la seva col·lecció d'animals, aquesta vegada amb
grandesa. No totes les ciutats tenien el més extensió i amplitud conceptuals.
privilegi de poder tenir "lleoneres". El Parc Zoològic de Barcelona va néi
Barcelona va posseir-les en gran nombre xer, d'una manera més o menys directa,
i van ser una bona atracció popular en del llegat que l'il· lustre barceloní Fran
aquell temps. Alfons III, l'any l F 2, va cesc Martorell i Peña ( 1 8 2 2 - l 87 8) va
enviar una parella de lleons a Saragossa. fer a la C iutat Comtal l'any 1 87 8 . Les
També varen tenir el privilegi de pos seves afeccions com a arqueòleg i natu
seir-ne: València, Calataiud i Perpinyà. ralista el van portar a la confecció d'una
Aquest privilegi, el determinava un fet col· lecci6 d'exemplars, objecte d'aquelles
ben concret: l'alimentació dels animals i especialitats, així com d'una important
la s.eva atenció havia d'estar a càrrec dels biblioteca, que, junt amb una dotació
j ueus mitjançant un impost; això exigia econòmica de cent vint-i-cinc mil pes
que hi hagués agrupacions jueves prou setes, va aportar per a l'emplaçament i el

e

vei de la ciutat, així com les perspecti
ves que una institució que necessita re
novar- se constantment ha de saber
proposar-se i ha de mirar de complir.
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sosteniment d'un museu especialitzat.
Aquest fet va motivar que l'Ajuntament
de Barcelona prengués l'acord de cons
truir un edifici, de la planificació del
qual va ocupar-se l'arquitecte Josep
Fontseré i Mestre. El batlle de la ciutat,
Francesc de P. Rius i Taulet, va inaugu
rar-lo l'any 1 8 8 2 .
Aquest museu d e ciències naturals va
acordar-se que portés el nom del seu
patrocinador, o sigui, Museu Martorell.
Aquest museu va créixer de tal manera
que va obligar a una segregació de la
part arqueològica, i a la fundació del
Museu Arqueològic.
Essent alcalde de Barcelona Manuel
Porcar, la ciutat va comprar l'any 1 89 2
la col·lecció zoològica que Lluís Martí i
Codolar va oferir-li i que tenia a la seva
finca d'Horta anomenada Granja Vella,
amb un nombre d'espècies bastant am
pli: antílops, una zebra i una espectacu
lar j irafa, camells , . óssos, un caiman,
quatre parelles de lleons i altres animals,
junt amb "l'A vi", l'elefant que va ser
tan popular i que va donar durant els
quinze anys que va viure representativi
tat al nucli zoològic. El lloc que va esco
llir-se per al seu emplaçament va ser el
Parc de la Ciutadella, al llarg de la seva
delimitació amb l'actual carrer Welling
ton (abans Sicília), des del carrer Pujades
fins al Mercat Central del Peix.
Les obres que van ser necessàries per a
l'adequació del zoològic van portar-se a
cap amb celeritat, i el 2 4 de setembre
del mateix any 1 89 2 era inaugurat al
públic l'autèntic i primer Jardí Zoològic
de Barcelona, fet que va ser celebrat com
un gran esdeveniment.
L'any 1 89 3 , la comissió municipal ano
menada de biblioteques, museus i expo
sicions artístiques es va encarregar del
Museu Martorell, i tant pel que perto
cava al seu desenvolupament com per a
la creació del "gran" Jardí Zoològic, va
considerar que calia crear una junta tèc
nica del Museu de C iències Naturals i
Jardins Zoològic i Botànic per tal de

per Antoni

Jonch

A ntoni Jonch i Cuspinera és director del
Parc Zoològic de Barcelona, depenent del
Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament
de la Ciutat, des del /J f ó.

donar caràcter científic i estructural a
aquestes seccions de l'Aj untament, i
amb participació de personal relacionat
directament amb les ciències naturals (la
U niversitat, l'Escola de Mines, la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts, etc.).
Passats uns cinc anys des de l'adquisició
feta al senyor Codolar, l'increment de la
col· lecció zoològica va ser important,
cosa que testifica, palesament, el Catdlogo
del Parque Zoológico Municipal publicat
l'any 1 89 7 , la relació per a la utilització
pública més antiga que coneixem .
Aquest catàleg inclou una classificació
dels animals per grups, de concepció
força popular, malgrat tot, en la desig
nació de les espècies. En tots ells figu
rava el preu, com si es tractés d'una
explotació industrialitzada, i és verita
blement curiós que en una de les notes
que figuren en l'encapçalament del catà
leg es faci constar que els preus que hi
figuren podrien variar segons l'estació,
l'edat i les condicions dels animals. Les
vendes es portaven a cap mitjançant
subhastes que tenien lloc en els mesos de
juny i desembre. També s'esmenta que
les universitats, el instituts, etc. , podrien
dirigir-se al Parc Zoològic per a l'obten
ció d'exemplars d'animals morts, ade
quats per ser naturalitzats i destinats a
les seves col· leccions d'història natural
amb finalitat pedagògica.
El 2 2 de març de 1 906 es creaven les
bases de constitució de la j unta munici
pal autònoma o Junta Municipal de
! Ciències Naturals que tindria al seu càr
rec la direcció, l'administració i el fo
ment de les col·leccions i els serveis
científico-culturals de Barcelona.
En la seva "proposició" es raonava la
necessitat d'incrementar l'interès per les
afeccions naturalistes i el perfecciona
ment de la cultura millorant serveis de
què ja disposava, com eren el Museu
Martorell, el de zootècnia i una
col· lec ió zoològica, però amb la manCa
d'un jardí botànic. Defineix el Parc de la
Ciutadella com "el Parc de Barcelona" i
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diu que no ha de ser exclusivament un convertir-lo en societat anOll1ma, amb
lloc d'esbarjo, sinó també un centre edu- majoria municipal o d'una entitat muni
catiu de diferents branques de les cièn- cipal filiaL és a dir, amb l'agilitat resolu
cies naturals.
tiva que demanen els imperatius biolò
L'any 1 9 1 5 es comença a despertar una gics dels animals. Un zoològic burocrà
gran activitat de treball ja que va nome- tic, polititzat o amb obstacles de qualse
nar-se una ponència per a la redacció vol mena (no estem en contra d'un rigo
d'un projecte de nou estatut de la junta, rós control administratiu), és una entitat
amb la finalitat de desenvolupar un ser- que mai no progressarà.
vei millor.
El període de 1 9 1 6 a 1 9 2 3 és d'una gran
Els serveis que corresponien a la j unta activitat en el camp de les ciències natu
assenyalats per l'Ajuntament de Barce- rals, i si bé el material de què es disposa
lona el juny de 1 9 1 6 eren: Museu Mar- és important, ho són més els treballs
torell (ciències naturals en general i bi:... científics que es porten a cap. Els anua
blioteca); Palau de l'Antic Museu Ar- ris i les memòries apareixen cada any.
queològic (menys la part baixa ocupada Aquestes darreres es poden consultar ac
per l'Escola Municipal de Música), tualment a la biblioteca del Museu de
comprenent el Museu de Catalunya i Zoologia. També són de gran relleu els
zoologia especial i laboratoris; Ombra- treballs del Museu de Ciències Naturals
cle; Hivernacle; Laboratori de Taxidèr- de Barcelona que es van publicar del
mia, Aquari fluvial del Parc; col· lecció 1 9 1 7 al 1 9 3 7 . U na tasca important i
zoològica, amb instal· lacions accessòries que dóna un gran relleu al Museu Mar
i utilització dels llacs i canals del parc i torell és la d'haver estat el bressol del
de camps de conreu de Sant Martí i Sant Servei del Mapa Geològic de la Mancomunitat de Catalunya.
A ndreu.
L'any 1 9 1 7 la Junta de C iències Natu- Tots aquests fets, a part fer- nos recordar
rals de Barcelona va convertir-se en amb clara llum noms d'homes il· lustres
j unta m ixta en la qual participen l'Ajun- I de la nostra terra, com Font i Quer,
tament i la Diputació. La junta mixta Bofill, Maluquer, Faura i Sans, Pardillo,
tenia al seu càrrec l'anomenat Museu de Ignasi de Sagarra, San Miguel de la Ca
C iències Naturals, que es componia, en mara, Marcet i tants d'altres, creiem que
aquell temps, del Museu Martorell, el no solament es lliguen als orígens del
de Catalunya (que és l'actual Museu de nostre Parc Zoològic , sinó que en són
Zoologia), l'Hivernacle, el Vivari o Ter- una continuació.
rari, l'Aquari, el Parc Zoològic, els Serveis Botànics, els Laboratoris i els Serveis Oceanogràfics.
En aquell temps es va dir que el Parc El Parc Zoològic de Barcelona
Zoològic hauria de ser un jardí d'aclima estructura la seva p ersonalitat
tació, donada la bondat del clima que té
Barcelona, i s'intuïa la bona reproducció
'estatut de la Junta de C iències Na
d'espècies que podrien aconseguir-s'hi.
turals de Barcelona, redactat per la
Aquesta concepció té un cert pa comissió mixta, va ser aprovat per
ral· lelisme amb la intenció actual d'es l'Ajuntament i per la Diputació a finals
tructurar un banc d'animals. Es va insis de 1 9 1 8 .
tir (i entenem que amb molta raó, ja que Segons l'article primer, la referida junta
continuem opinant d ' idèntica manera) "tindrà al seu càrrec la direcció i admi
que al Parc Zoològic li era necessana nistració dels serveis referents a ciències
una independència, i es proposava de naturals que ja existeixen o que puguin
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compor
mUnICIpI
ser creats
tava regir el Museu de Ciències Naturals
amb els seus tres departaments: zoolo
gia, botànica i geologia, que comprenia
les col·leccions de ciències naturals i les
bilbioteques, els laboratoris i els serveis
annexos (Museu de Catalunya, Museu
Martorell, els annexos del Jardí Botànic,
Ombracle, Estufa i Col· lecció Petrogrà
fica) addicionats a l'oficina confecciona
dora del mapa geològic de Catalunya,
les col· leccions paleontològiques i els
serveis d'història natural procedents de
la Diputació. Un director regia aquest
complex i tres conservadors estaven al
capdavant de cada secció.
Com a serveis de la junta, se n'especifi
quen tres: a) Negociat administratiu; b)
M useu de Ciències Naturals; i c) Parc
Zoològic. En aquest reglament s'especi
fica que el Parc Zoològic està format per
les instal· lacions de la col ·lecció zoolò
gica pròpiament ' dita, el Vlvanum,
l'aquàrium, el laboratori ictiogènic i el
camp de conreu annex per a aquest ser
veI.
"Tindrà un director, cap del personal
tècnic i subaltern, directament auxiliat
per un conservador . . . Les atribucions
del director són molt àmplies, conside
rant que la seva opinió és un recull de
tots els neguits del zoològic, com a mi
llor coneixedor de la seva problemàti 
ca. "
E l primer director que va tenir e l Parc
Zoològic va ser Francesc d'A. Darder i
Llimona, que va exercir des de juny de
1 89 2 fins a l'abril de 1 9 1 8, data en la
qual va morir. El va succeir provisional
ment en el càrrec el seu fill, Jeroni Dar
der i Rodà, que era aj udant tècnic i con
servador.
A l'anuari III, corresponent a l'any
1 9 1 8, el senyor Jeroni Darder publica el
seu primer treball com a director acci
dental amb el tema Extensió de la
col· lecció 'Zoològica actual i millores realitza
des.
L'extensió del Zoològic era sols de

20.
metres q rats en
passadís, al llarg del carrer Sicília (avui
Wellington), En aquest treball s'especi 
fica el cens d'animals, que en aquest any
de 1 9 1 8 era de cent trenta -sis mamífers,
cinc-centes trenta-sis aus, un rèptil i una
quantitat indeterminada de peixos en
diferents llacs i riuets del Parc de la
Ciutadella i algun altre lloc .
És in teressant comprovar el gran interès
que es prodigava al cultiu de variats ani
mals domèstics i a la hibridació, tant
d'aquells com d'espècies salvatges, espe
cialment de felins, la majoria d'elles fa
llides. Eren importants les vendes i els
intercanvis d'ous, despulles d'exemplars
morts i animals que servien per equili 
brar el pressupost, ja que l'assignació de
l'Ajuntament era de 7 . 000 pessetes,
mentre que les despeses van arribar a
2 0 . 000 pessetes, teòricament, però van
ser, en realitat, de 2 9 . 3 2 4,8 5 pessetes,
essent la resta neutralitzada pels esmen
tats ingressos. El consum de carn era
d'uns 5 5 -60 quilos i esdevenia un dels
imports de més quantia. Els carnívors
que en menjaven eren: 6 lleons, 2 tigres,
1 jaguar, 2 hienes, I llop, 5 óssos, 1 4
aus d e rapinya i 1 caiman. Tota la carn
utilitzada eradecavallosimilar, sumant
2 3 6 els èquids que van sacrificar-se en
aquest any. L'alimentació dels herbívors
era obtinguda, essencialment, en hortes
que el Zoològic tenia Sant Martí de
Provençals.
A finals de 1 9 1 8, la Junta de C iències
Naturals va convocar un concurs per
proveir la plaça, en propietat, de direc
tor del Parc Zoològic. La va obtenir el
veterinari Pere Martí Rossell i Vilar.
Les diverses seccions que governava la
junta cada dia anaven perfilant-se més i
prenien, al mateix temps que especialit
zació, personalitat. L'any 1 9 2 2 va pu
blicar-se la darrera memòria i l'any
1 9 2 4 el Museu Martorell es destina ex
clusivament a les tasques de geologia,
passant tot el seu contingut en matèria
zoològica al Museu de Catalunya,

I poc
useu
després (en retirar les col·leccions botà
niques, fent néixer l'actual Institut Botà
nic del Parc de Montjuïc) es convertirà
en Museu de Zoologia, noms que encara
avUI es mantenen.
El nodriment d'animals del Parc Zoolò
gic era força bo, perquè si bé l'espai era
molt p etit (es mantenia en les 2 , 7 hec
tàrees), les gàbies estaven disposades una
al costat de l'altra, sense deixar espais
intermedis, com si fos la menagérie d'un
circ. Aquest sistema (avui inacceptable)
era una manera que hi poguessin cabre
molts exempars. Malgrat tot, la
col ·lecció zoològica va anar entrant en
un procés de franca decadència en molts
aspectes.
L'Exposició Universal de Barcelona de
l'any 1 9 29, tot i centrar-se en el Parc de
Montj uïc, a part d'haver convertit
aquesta muntanya (dels afores de Barce
lona) en un autèntic espai barceloní, va
incidir favorablement sobre el Parc
Zoològic, donant lloc a una ampliació
del recinte.
La poesia, els llibres . . . , la guerra
civil

i una particular manera de
L 'humor
veure les coses i d'estructurar-les

afectava el contingut i la vida del Zoo
lògic. U na prova ben palesa d'aquesta
apreciació la tenim en l'expressió pública
del nostre gran poeta Josep M. de
Sagarra (cosÍ del qui era director de
l'Aquàrium, Ignasi de Sagarra), que l'any
1 9 3 2 , i referida al Zoo de Barcelona, va
escriure una molt intencionada poesia
fent referència crítica a un aspecte de les
"expressi vitats" del nostre Zoològic
d'aquella època i de la gran quantitat
d'aus de granja existents. Aquesta poe
sia, sense malmetre les coses positives
del Parc Zoològic, i menys les de la
Junta de Ciències Naturals de Barce
lona, no deixa de ser significativa:

Fóra molt trist que dintre de la gàbia
es llanguissin els nostres animals,
sota la protecció de la gent sàvia
i les autoritats municipals.
Fóra molt trist veure el faisà,
i qui diu el faisà diu el senglar,
entre prudent i tímid,
obeint sense límit
les instruccions d'En Rossell i Vilar;i des
prés quan ve l 'hora de la mort,
l 'animal -que mor com un ateuno tingués altra sort que lliurar la pell al
Museu.

1 resti
com si l 'Àrtemis
les selves vastes
hagués tombat entre les flors la fira
i nosaltres, les seves ninfes castes,
l 'haguéssim enterrat amb la cullera.
Josep Maria De Sagarra,
29 de desembre de I 9 3 2

Per a una comprensió millor d'aquesta
poesia farem els següents aclariments:
Rossell i Vilar, director del Parc Zoolò
gic en aquella època; "Juanitu Casano
ves" correspon a Joan Casa noves i Ma
ristany, personalitat d'Esquerra Republi
cana que va ser regidor a l'Ajuntament
de Barcelona l'any 1 9 3 1 i president del
Parlament de Catalunya l'any I 9 3 3 ;
Artemis, deessa de la castedat.
Si un bon dia científics i experts
Així mateix, l'Arca de Noè, una presti
i rutilants autoritats,
giosa entitat creada l'any 1 9 2 3 , amb tota
i nosaltres que som els invitats,
la seva agudesa, per Santiago Rusiñol,
no tinguéssim estómacs oberts
i cors incendiats, errf:re gana lliguesca i de feia periòdiques "visites de salutació" als
animals del Parc Zoològic i els obse
magògica,
quiava amb "diàlegs" que, moltes vega
per ingerir com aliment
des, tenien un sentit poètic, sempre em
la col· lecció zoològica
peltat d'un marcat caire festiu. U na
que protegeix el nostre Ajuntament.
d'aquestes manifestacions podria ser fà
cilment la composició poètica abans
Perquè les bèsties rares
transcrita, ja que no coneixem on va ser
engabiades i ben peixides
llegida ni el motiu; en llegir-les, tanma
no són per a embadalir les cares
teix, avui, ens adonem com ha variat el
dels concos i les dides,
ni Són perquè els d'esquerra o de la dreta concepte del Zoològic. En qualsevol cas,
el caire rialler no desdibuixa la densitat:
paguin a un savi extraordinari,
les societats humorístiques, ben porta
que els planti una etiqueta
des, poden ser granets de sal que, ade
i les tanqui dins d'un armari
quadament dosificats, contribueixin a
sinó que són per la gran alegria
valorar i a fer fluid el seriós concepte, de
de l 'home que somnia
vegades fins i tot eixut, de les institu
en els senglars i llur tabola
cIOns.
i se 'ls troba un bon dia
És interessant esmentar també la publi
en el suc delicat d'una cassola.
cació de Bernat de Montsià, Les bèsties
del Parc, editada per l'Editorial Barcino
l són per a aquest gran fistí
l'any 1 9 3 I , quan era director del Parc
en el qual s 'ha menjat cosa selecta
Zoològic el senyor Rossell i Vilar i de
sens dar- nos importància ni fi el fi
l'Aquàrium el senyor Ignasi de Sagarra.
amb una naturalitat perficta.
Es tracta d'una ressenya dels animals del
Zoo que li sem b laven , a l ' autor, més
l són perquè després de fondre roves
destacats, prenent com a referència esde carn salvatge i perfumada,
pecial l'interès
despertaven al
ens arribi En Juanitu Casanovas

visitant, i que va convertir-se en un ca
tàleg del Zoològic.
D'ells explica anècdotes i esmenta els
noms que d'una o altra manera els van
ser posats i que els personificaven. Des
criu comportaments dels animals, però
més que utilitzar un fonament biològic,
els dóna un sentit antropomòrfic; moltes
vegades. tanmateix, descriu particulari
tats de les seves anatomies que, tenint en
compte el sentit popular en què van ser
concebudes, tenen un gran valor positiu.
D'aquesta època i bastant afí és L 'ós be
nemèrit i altres bèsties, de Prudenci Ber
trana, editat per la Tipografia Occitana
l'any 1 9 3 2 i amb il· lustracions de Lla
veries. És una narració que inclou una
certa filosofia, perquè tal com diu l'autor
en la seva presentació: "No m'amagaré
mai de dir que certes bèsties de les que
figuren en aquest volum m'han honorat
amb llurs confidències. "
Una iniciativa que ens sembla que cal fer
constar és la proposta que van fer el
director de l'Aquàrium, Ignasi de Sagar
ra, juntament amb l'arquitecte senyor
Raventós de construir el gran Aquàrium
de Catalunya, edifici de 80 metres de
façana que es pensava construir a Mont
juïc, en l'anomenat Restaurante de los
Embajadores, situat al costat de l'Estadi,
que era un dels edificis de l'Exposició de
1 9 29. Aquesta ambiciosa iniciativa (que
a més de peixos, havia d'exhibir rèptils i
insectes) no va cristal·litzar, però la
premsa barcelonina se'n va fer ressò,
com podem llegir entre altres diaris en
"El Debate" del dia 1 9 d'agost de 1 9 3 3 ·
Els anys 1 9 3 4 i 1 9 3 5 es fan propostes
per convèncer el batlle, senyor Joan
Pich i Pon, d'instal· lar el Parc Zoològic
a la muntanya de Montjuïc, ocupant
unes trenta hectàrees. La premsa anuncia
el fet, però les despeses de tot ordre són
tantes que la iniciativa també acaba mo
rint.
Amb motiu de la guerra civil de l'any
1 9 3 6, el Parc Zoològic va ser afectat per
la metralla; van morir alguns treballa-

o en van sortir malparats, moltes
instal· lacions van ser destruïdes i també
van ser morts nombrosos animals. Refer
tot e! que es va malmetre era molt difícil
per les dificultats de tot ordre que va
imposar la guerra. Acabada la conflagra
ció, Ignasi de Sagarra, que a mitjan 1 9 3 4
havia substituït e! senyor Rossell com a
director de! Parc Zoològic, va fer-se no
vament amb la direcció de! Parc Zoolò
gic i de l'Aquàrium, però poc temps
després va morir. Gairebé e! mateix va
passar amb les restes malparades que
quedaven de la col· lecció zoològica, i va
faltar ben poc que no fos venuda.
Després d'un període letàrgic, motivat'
per manca de mitjans i desintegració
dels equips tècnics, e! 26 de novembre
de 1 940 va dissoldre's la Junta de Cièn
cies Naturals, que presidia e! doctor
Tomàs Carreras i Artau. El doctor
F rancesc Pardillo i Vaquer havia estat,
durant bastants anys i fins al 1 9 3 9, di
rector de! Museu de Zoologia i de! de
Geologia, conj unt que integrava e! Mu
seu de Ciències Naturals. L'any següent,
e! 1 94 I , naixia l'Institut Municipal de
Ciències Naturals, que comprèn e! Mu
seu de Geologia, Museu Etnològic, Ins
titut Botànic i de! qual és nomenat di
rector e! doctor Pardillo fins a la seva
j ubilació l'any 1 9 5 4 . L'any 1 979 cadas
cuna d'aquestes entitats va quedar lliure
sota e! departament de cultura de
l'Ajuntament de Barce!ona, condiciona
ment que encara avui es manté.
El successor d'Ignasi de Sagarra com a
director de! Parc Zoològic va ser e! ve
terinari municipal Antoni Riera An
droher, fins a la seva j ubilació, e! 1 9 5 3 .
El període de 1 9 5 3 a 1 96 3 va dirigir-lo
un altre veterinari, Joan Plana Rubi.
Cap dels dos no va modificar ni esten
dre e! Parc Zoològic; prou feina hi havia
conservar, i amb gran angoixa, les
malparades instal·lacions de què es dis-

donaven la suma majoritària d'espècies,
eren gallines i altres aus de granja, molt
hibridades i amb signes de consanguini
tat.
El Parc Zoològic creix i es
modernitza

A Parc Zoològic i donar-li l'extensió
mb la intenció de reconstruir e!

i e! contingut que Barce!ona mereixia,
va constituir-se la societat Amigos de!
Zoo.
La j unta va ser constituïda l'any 1 9 5 4
sota la presidència de! doctor Ignasi
Barraquer i la vice-presidència d'Antoni
Jonch, però es va caure en l'equívoc de
nomenar excessius càrrecs dirigents; al
cap d'uns dos anys va perdre l'efectivitat
pràctica.
Després d'un sopar de treball amb els
Amigos de! Zoo i diverses personalitats
i entitats de Barce!ona, es van convocar
uns concursos-oposició per proveir una
plaça de conservador i una de director
de! Parc Zoològic, per tal d' intentar mi
llorar e! deplorable estat en què es tro
bava. D'aquesta manera vaig arribar al
càrrec de director de! Parc Zoològic, in
cloent-hi també l'Aquàrium, e! 10 d'oc
tubre de 1 9 5 6 . El regidor doctor Lluís
Rosal Catarineu era e! delegat de
l'Ajuntament per a la cura oficial de!
Parc Zoològic. Les reunions amb Ami
gos de! Zoo, Amigos de los Jardines,
Arca de Noè i tantes altres agrupacions
van ser decisives.
En e! transcurs d'aquest any 1 9 5 6, i
després de molts estudis de planificació
de! nou Parc Zoològic que desitjàvem' i
de gestions per emplaçar-lo al Parc de
Montjuïc, o reestructurar-lo en e! ma
teix Parc de la C iutadella, vam aconse
guir una entrevista seriosa amb e! batlle
de la ciutat, Antoni Si marro i Puig. La
primera opció no va prosperar, i després
de moltes gestions es van aprovar els
de tres instal·lacions : la

dels óssos, la dels lleons i una de paisat
gística per als àlics roigs, totes elles con
cebudes sota la modalitat dels tanca
ments sense reixes, substituïdes per unes
defenses amb fossar. Aquest any de
1 9 5 6 va ser d'una gran activitat, tant de
gestió com d'obres i algunes noves ins
tal· lacions arrants d'aquelles expressivi
tats. Cap arbre no va tallar-se i, contrà
riament, es van plantar noves zones.
A partir d'aquell moment la revaloració
de! Parc Zoològic ja va ser considerada
en e! llarg període d'activitat de! batlle
Josep M. Porcioles i Colomer, que va
dedicar-hi molta atenció, així com la
resta dels qui van succeir-lo dins la pro
gramació municipal. El Parc era consi
derat un dels molts elements substan
cials de la ciutat, i vam rebre dotacions
dels pressupostos de manteniment i
d'altres addicionals per anar desenvolu
pant e! projecte d'extensió i modernitza
ció. Aquell Parc Zoològic que l'any
1 9 5 6 encara tenia sols 2 , 7 hectàrees, ara
s'havia convertit (i aIl).b una altra imat
ge) en un empori d'unes 1 3 hectàrees,
extensió que si bé no e! qualifica entre
els més grans parcs de! món en superfí
cie, s'estima que és una bona mida per
reunir una col· lecció zoològica impor
tant, fins al punt que recomana esmer
çar-hi gairebé un dia sencer de visita si
e! volem observar amb deteniment.
Malgrat que les diverses aportacions de
la j unta tècnica de! zoo significaven un
bon suport tècnic per al Parc Zoològic ,
van s e r poc utilitzades i, sense haver
estat en cap moment cance!· lades, van
morir-se per manca de convocatòria,
desenllaç trist, perquè la voluntat cons 
tructiva de tots els seus membres era ben
notòria.
Les successives inversions que van fer-se
en e! zoo des de l'anomenat oficialment
període d'Extensión y Modernización
de! Parque Zoológico de Barce!ona, ocu
pen, essencialment, e! període 1 9 561 976, incloent en aquest període la
.
anomenat
ió de l"
de

del Parque Zooló
gico, destinat a agilitar la seva actuació.
Cal destacar, entre altres realitzacions
d'aquest període, el terrari, l'aviari i
l'aquarama Barcelona, que va ser el pri
mer oceanari d'Europa obert al públic,
amb dos pavellons, tancat i obert, on es
mostren dofins fent exercicis de capaci 
tació, i uns cent aquaris amb diverses
espècies . L'aquarama Barcelona va ser
dissenyat pel doctor arquitecte Antoni
M. Ribera Clavillé, i la seva complexitat
tècnica va ser resolta íntegrament pels
mateixos tècnics del Zoològic.
Vint anys d'intens treball i inquietuds.
Això no vol dir que l'activitat del Zoo
lògic hagués acabat, ja que el Centre de
Biologia amb l'Escola Teòrico-Pràctica i
la primera fase del pavelló per a primats
són mostre de les realitzacions ja conce
budes. Malgrat tot, hem d'acceptar que
l'extraordinari creixement del zoo va
imposar- nos unes atencions, tant de tre
ball com econòmiques, que no s'han
portat a terme, i el desgast intens de tot
el recinte ha exterioritzat una degradació
que tots hem observat. Per aquest mo
tiu, els esforços actuals són els de conso
lidació, poc espectaculars però del tot
necessaris, deixant per a millors temps la
realització d'una nova empenta (que te
nim perfectament estudiada) que li do
narà nova vida i joventut. En aquestes
fites, no cal dir-ho, queden contemplats
els desigs de dur a terme "reserves
zoològiques" en indrets adequats: Coll
serola, Montseny, etc . , com a elements
bàsics i complementaris d'un modern
parc zoològic.
Les biblioteques del Museu de Zoologia,
del Museu Martorell, del Museu Histò
ric de la Ciutat i del Parc Zoològic han
estat les fonts essencialment consultades,
i volem expressar el millor reconeixe
ment als respectius tècnics que hi treba
llen (Dra. Margarida Tintó, Alícia Mas
rIera, Rosa Carvajal, etc.).
A ntoni J onch Cuspinera

Una nova concepció cultural del Parc Zoològic de Barcelona:

La institució pública pedagògico - naturalista

Argumentació de les directrius
generadores del projecte
n prendre consistència el moviment anome
nat "Extensió i modernització del Parc
Zoològic de Barcelona", amb l'òrgan de
gestió denominat Servicio Municipal del Parque
Zoológico ( 1 9 5 9), un dels principals problemes
amb què ens vàrem trobar va ser el de la seva
extensió. Havíem de posar atenció a no mal parar
la singular fesomia del Parc de la C iutadella en
ge neral i la de variats edificis i traçats representa
tius que havien anat fent la història de la ciutat,
com poden ser les restes de l'antiga ciutadella, els
edificis v inculats a l'Exposició Universal de l'any
[ 888 i els de la seva posterior reforma.
Tothom va ser conscient que el nou Parc Zoolò
gic no podria tenir una gran extensió, en consi
deració d'aquests respectes. Malgrat tot, va esti 
mar-se que una superfície d'unes [ 4 hectàrees
-que és la que avui hem assolit- era tolerable i ,
en certa manera, suficient p e r desenrotllar l a seva
tasca educacional i d'esbargi ment en termes gene
rals. El dubte seriós, però, va plantejar-se en
voler concretar on quedarien ubicats els serveis
interns d'infrastructura i variades dependències
singularitzades, com poden ser: la intendència, les
cui nes, l'i nfermeria i quarantena, el garatge, els
tallers de manteni ment, els departaments per al
perso naL etc. Un punt i mportant va ser el centre
educacionaL per ser l'eix on giravolta la raciona
litat dels parcs zoològics.
Aquestes p roblemàtiques eren, en veritat, un greu
problema. Els visitants acostumen a jud icar el
parc zoològic sols per allò que hi veuen, i és molt
difícil que arribin a imaginar-se que darrera els
animals i les seves instal· lacions h i ha una àmplia
cortina que no els deixa copsar una insospitada,
però indispensable, compl icació de dependències
i organització en les quals recolza l'estabilitat
funcional i la racio nalitat del zoològic donant-li
una qualificació; també, en certa manera, les au
toritats, que han de donar el consentiment de les
i niciatives i planificacions proposades pels tèc
nics, participen, e n gran part, d'aquestes mancan -

E

c e s i poden donar lloc a serioses preocupacions.
discrepàncies i desfiguracions.
Tenint en compte tot això i la seva situació entre
les vies públiques. el consell d'admi nistració va
demanar, i li va ser concedit, un decret de l'alcal 
dia que per la seva importància transcrivim: "La
Alcaldia ha dispues/o: Disponer que 105 edificios si
tuados ell la 'Zolla perifèrica del Parque Zooldgico, que
discurre por el P. de Circunvalación, ocupados por el
"Consorcio de la Zona Franca ", el "Parque de In
�� ndencia ' :, el grupo escolar " Vir!f.eII d;! Pila r ' � y las
Cabal/m'ZaS de la Polma MUlIlClpal se desllnen a
futuras ampliaciOl1e5 del Parque Zoològico, IIna ve'Z
libres de Sl/S ac/uales cometidos y 50METER a in 
forme del 5ervicio MUllicipal de Parques y Jardines
los expedim/es que se illcoen en lo sllcesivo para intro
ducir modificaciol1es er! 105 referidos edifirios, a fin de
garanti'Zar la integridad de aquellas ampliariolles.
"Lo qlle comunico a Vd. conforme a lo displlesto en el
art. J O J , 2 del Reglamento de OrganiZdción, funcio
namiento y régimw jllridico de las Corporaciol1es
locales.
"Barcelona, 2 de abril de I J 74. Firmado: EL
5ECRETARIQ GENERA L. Texto cursado a: 5r.
Director del Parque Zoològico - Parque de la Cil/da
deIa. "
Amb aquesta transcendental oportu nitat era evi
dent que. si bé les exigències del zoològic encara
no quedaven resoltes, almenys es veia la gran
possibilitat, a term ini més curt o més llarg, de
poder portar a cap la tan necessària infrastructura
que havíem denu nciat com a imprescindible i que
assegurava a la institució un funcionament efi
cient i digne.
Han passat, però, gairebé nou anys i encara n'o
s'ha fet res del que diu aquell decret, fet amb tan
bon encert i després de grans esforços per aconse
guir-lo. Així i tot, ara deu fer \lns quatre anys va
tornar a ser lliurat a l'Ajunta � ent l'edifici que
ocupava el Consorci de la Zona F ranca. Les peti
cions de tota mena que varen portar-se a .terme
per recuperar aquest edifici no varen pas servir
per res i tot un munt de societats i depe ndències
oficials i privades l'utilitzen, passant per alt el
decret que el desti nava al Parc Zoològic. L'inte 
rès primordial d'aquest edifici era la insta] . lació
del nucli cultural central del Zoo, que, segons el
o
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nostre j
gics. té una importància primordial per centrar
les seves intencionalitas en el camp de l'educació,
la recerca a tots nivells, la conservació d'espècies
i . complementària ment, l'esplai. Comprenem que
aquesta manera de plantejar el problema pot sor
prendre molta gent, perquè fi ns fa poc temps no
era aqu.:sta la manera de pe nsar en el nostre país.
encara que ho fos en la gairebé totalitat dels
emporis situats a Centreuropa i moltes altres lati
tuds.
Pensant d'aquesta manera havíem aconseguit ins
taurar en la llavors anomenada Guinea Espanyola
l'im p ortant C entro de Ada p tación y Experimen
taClon A nimal de Ikunde ( 1 9 5 9), que va donar
òptims fru its. específicament per al nostre Parc
Zoològic, com també dintre del context general
dels zoològics del món sencer. La seva liquidació
obligada, l'any 1 969, 'd esprés de tants esforços
durant uns onze anys, va ser una pèrdua que pocs
sabran valorar en el seu just preu i transcendèn
cia.
Però heus ací que per tal de no perdre la gran
tasca feta vàrem proposar al consell d'admi nistra
ció del Servei Municipal de Parcs i Jardins donar
co ntinuïtat a aquell empori. amb les variants que
fossin necessàries, traslladant-lo al propi recinte
del nostre Zoològic sota la designació de Centro
de Biología Animal Aplicada y Primatología.
Aquesta recomanació va ser aprovada en la sessió
del consell d'admi nistració del 2 3 de febrer de
1 97 I i legalitzada per la comissió municipal exe
cutiva del 10 de març de 1 97 5 . junt amb Ics
normes de funcionament, que ho varen ser en la
sessió del 1 4 de març de 1 97 5 .
Amb aquest laboriós procés. ple d'afanys i espe
rances, s'obrien unes noves portes, que si bé no
serien les mateixes com les dels extraordi naris
territoris africans, podrien. ben orientades, con
vertir-se en un centre d'extrema utilitat que esti
mulés la dèria cultural que volíem que t ingués el
nostre Parc Zoològic, que gaudia d'un prestigi
i nternacional ben notable i segurament merescut
per l'intens treball que portava a terme.
Però si tot el procés oficial i la bona voluntat
demostrada per les autoritats eren ben paleses,
continuava existint un gran buit: la manca osten
sible de locals, material didàctic. subvencions
econòmiques, etc. Això va portar-nos a dues
solucions: a) començar el nostre pla amb els pe
tits mitjans de què disposàvem , fent que la seva
senzillesa no li fes perdre la dignitat ni l'eficàcia, i
b) estudiar quins podrien ser els edificis que. amb
més celeritat i millors condicions, podrien resol
dre aquest i m portant problema. El primer apartat
va ser resolt i nstaurant les anome nades "Visites
comentades", o sigui, acompanyar grups, essen
cialment escoles, a visitar el Zoològic i donar-los
una conferència de la temàtica preferida pels interessats, I tot
un
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ot el que d'una manera sintètica I s�nse
profunditat -gairebé telegràfica. com per
met l'article per a una revista- hem expo
sat, ens sembla, malgrat tot, que és suficient per
treure dues clares conseqüencies: el Parc Zoològic
de Barcelona està mancat de la necessària infras 
tructura per poder realitzar-se amb la plenitud
desitjada i dins les fites en què va ser concebut en
la darrera etapa de la seva història; i segona. la
seva tasca cultural, que entenem com a primor
dial, no ha pogut portar-se a terme. amb les
ex igències adequades. per una mancança d'espai i
mitjans. Pel que fa a l'apartat a) quedaria gairebé
totalment resolt si es portés a cap l'annexió de
l'edifici de la Guardia Urbana M úntada, tantes
vegades anunciat. Respecte al segon enu nciat, el
més viable a causa del trasllat i m m ediat del refe 
rit Mercat Central del Peix. sembla que havia
sigut verbalment considerat per a aquesta finalitat
i, més tard. en un consell d'administració de rany
1 980, va determinar-se portar a cap un estudi
d'aquest edifici per a l'ampliació del Parc Zoolò
gic. Nosaltres així ho hem fet. i a part de l'estudi
p rofund que ha de merèixer. conjuntament amb
l'arquitecte del mateix Parc Zoològic, Dr. A nton
M . Riera C lavillé. hem estructurat unes direc
trius concretades en uns plànols, amb el benentès
que la seva finalitat és poder portar a terme les
anàlisis pertinents i discutir les concepcions que
millor s'estimi, ja que és difícil entrar en conside
racions si, de bell antuvi, no podem referir- nos a
una cosa estructurada. Les motivacions que han
sigut tingudes en compte p referentment, a part la
possibilitat de disposar de l'edifici , han sigut: la
seva stuació davant de l'actual Parc Zoològic;
l'estructura de l'edificació; les seves dimensions;
la possibilitat d'una ampliació; etc.
En voler descriure una concepció, singularment
quan, diríem, és una mica nova o, almenys, d'es-
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per un monitor; organ
cursets. gene
rals i d'especialització, la retolació del recinte i de
les seves espècies. etc. Pel que respecta al sego n
epígraf, es va considerar la possibilitat de dos
edificis: el magatzem d'Intendència, que ja tenia
en tràmit el seu trasllat, i el M ercat Central del
Peix, que, molt aviat, segons es deia, després del
M ercat del Born, aniria a fer-li companyia a la
zona F ranca. Qualsevol d'aquestes dues solucions
podia tenir validesa, encara que oferia més possi
bilitats i adaptacions el Mercat Central del Pei x .

Proposta de la institució pública
pedagògico- naturalista - Centre
cultural futur del Parc Zoològic de
Barcelona
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sembla necessari -perquè tingui la comprensió
deguda i . a la vegada. unes oportunitats de rao
nament seguides dels judicis adequats- començar
per estendre les moti vacions que ens han presidit
en la seva concepció -arguments que hem procu
rat, almenys. anunciar- , pretenent allunyar tot el
que pugui semblar un caprici, acceptant que mai
no hem desitjat de,dibuixar la dèria que se'ns
polari tza dins el camp didactic de l'exibició ani
mal o naturalista. Així, ens ha semblat correcte
presentar-la a les persones o estaments que poden
decidir la traducció una vegada estudiada la seva
problemàtica i objectius, buscant un mitjà de
suport o refús -'un judici. a la fi. com ja hem dit
i. en el cas que sigui positiu. ens ajudi a "vendre". integralment o amb modificacions encerta
des. la concepció que presentem.
Donada la complexitat d'aquest empori cultural,
encara que tingui u n fons unitari i coherent per
què es desplega en un ampli ventall d'acti vitats
que no fugen mai del terreny de la biologia. i
altres discipli nes di ntre d'aquest cam p. es vol ar
ribar a sectors i estaments situats en nivells ben
diferents, i fins i tot a branques més o menys
distanciades busca nt un ampli sentit social i
d'aprofitament màxim que, sort int del barri. ar
ribi a beneficiar tota la ciutat i les rodalies.
Aquesta manera de pensar -bé ho sabem- pot
fer- nos caure en la inconsistència i el desd ibuixa
ment. però ens sembla que val ia pena d'i ntentar
ho.
Si aquesta traducció i aquest edifici no es destina
a aquesta activitat, què pOt fer-se:' Segurament
molts contestaran amb un variat nombre de sug
geriments. Nosaltres rao naríem també amb el
nostre, ben concret i concentrat en dos mots: fer
cultura tot servint l'esplai. l això ho diem perquè
el nostre Parc Zoològic de Barcelona, que tanta
gent coneix i té un marcat favor popular i cultu
ral, se'ns ha fet petit i sols pot estendre la seva
superfície amb l'annexió dels edificis perifèrics,
tal com explicita el decret de l'alcaldia que abans
hem esmentat com a prem issa excepcional i bà
sica per al seu esdevenidor. No hi ha dubte que
podríem canviar l'emplaçament que actualment
té, però tots sabem que aquesta proposta -tantes
vegades estud iada- és molt difícil -encara que no
impossible en altres temps millors-; buscar un
emplaçament adequat no és fàcil i el dispendi
d'una nova planificació sumaria una quantia molt
elevada . P reguntar què faríem de tot el que ara
tenim. si aquest cas arribés, creiem que no és un
gran problema, ja que amb les modificacions que
fossin necessàries podria utilitzar-se per a una
exposició s ingularitzada d'aus, rèptils i peixos,
per exemple, evitant- nos haver de malparar el
complex aquarama per a peixos i dofins. També
h i seria propici per establir una exhibició de la
domesticació de l'animal, fet transcendental en la
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història de la humanitat, i ensenyar- nos les dife 
rents races obtingudes p e r la zootècnia i els pro
ductes que ens donen aquests emporis d'animals,
fet cada vegada més desconegut que va i ntro
duint-se en els parcs zoològics com un mitjà
alliçonador per a les escoles, donada la ignoràn
cia, cada dia més aguda, d'aquestes problemàt i 
ques. L'obj ecte d e l trasllat es reduiria, en aquest
cas, al del grup dels mamífers, en generaL i exhi
bicions especialitzades que demanen grans espais i
ambients menys contaminats.
Continuant les argumentacions del Centre Cul
tural -Naturalista que venim defensant, direm que
la iniciativa volem , ja de principi, recolzar-la en
altres institucions -gairebé totes estrangeres
que, abans que nosaltres, han sentit inquietuds
d'aquesta naturalesa. Nosaltres les hem estudiades
tant com ens ha sigut possible i hem p rocurat
-aquesta pot ser la novetat- aglutinar diverses de
les seves directrius i filosofies. Els parcs zoolò
gics, en nombre de més d'un centenar; el M useu
de C iències Naturals de Londres, i el de Nova
York; e! M useu de l'Home de París; la Smithso
nian I nstitution de Washington i els plànols de!
museu que estaven construint a Santo Domingo,
de la República Dominicana; e! C entre Pompi
dou de París; els recintes culturals de Moscou,
amb representacions tècniques i científiques, de
les catorze repúbliques de l'URSS; etc. són unes
de les tantes mostres de capacitació que hem
tingut al llarg d'aquesta gestació, que ara, ' moti
vats per la segura oportunitat del trasllat de!
Mercat Central de! Peix, creiem factible com un
perfeccionament i una complementació del nostre
actual Parc Zoològic.

Descripció general de 1' estudi del
p roj ecte
es consideracions que hem anat fent en el
resum d'aquesta memòria sols poden haver
servit per justificar, amb més o menys
força, una possibilitat d'aprofitament -creiem
que positiu- d'un edifici que queda lliure per a la
ciutat, tan mancada de centres social-educatius.
De cap manera, però, no pot servir per capacitar
els interessats sobre quines serien les activitats
concretes que havíem pensat donar-hi cabuda i
menys la distribució i aprofitament de l'espai. Es
per això que l'esmentat arquitecte, Dr. Riera, ha
anat distribuint les intencionalitats concebudes
que, en uns plànols d'estudi, quedaran reflectides
espe,c ificant, molt superficialment, les activitats
que cada sector o d ependè ncia po d ria tenir: per a
una millor comprensió els hem donat unes d i 
mensions, fent m é s planer e l s judicis. Aquests
plànols, d'ara endavant, ens serviran de referència
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en les descripcions.
La superfície total de què disposaríem, que cor
respon a la 'lue utilitza Íntegrament el M ercat
Central del Peix, és d'uns 9. 3 60 m ', dels quals
5 . 5 86 m ' corresponen a la part que ocupa la nau
central, i els restants integren la part posterior
d'aquella i els edificis laterals destinats a les ins
tal· lacions frigorífiques construides posterior
ment. Si a aquesta ja estimable superfície hi afe
gim la que es deriva d'una projectada planta pis,
podríem sumar-hi uns altres 5 . 8 2 5 m ', amb un
total útil de trebalL serveis i zones enjardi nades
d'uns ! j . 1 8 5 m ' , quantia ben esti mable per por
tar a cap e! projecte que pretenem i un notable
increment en e! context global de l'actual Parc
Zoològic de Barcelona.

Distribució de la planta baixa
'

entrada principal queda oberta al carrer
Wellington, davant de! recinte del Parc
Zoològic, si bé hi ha una altra possible
porta que és p racticable pe! carrer Villena.
Entrant per la primera, i mitjançant un passadís
(n. o 1 ) , queda situat a la dreta un departament
per a la direcció i administració (n.o 3), mentre
que a l'esquerra es condiciona un triangle de
jardineria per a la fluïdesa de l'entrada des de!
carrer. L'esmentat passadís es distribueix a dreta i
esquerra d'una petita dependència concebuda per
a la i nformació dels visitants i , a la vegada, per
practicar la tan necessària vigilància. Més enda
vant hi trobarem una sala de lectura (8), amb un
conti ngut bibliogràfic de nivell mitjà i temàtica
general; més enllà, i separada d'aquesta depen
dència mitjançant un vestíbul enjardinat, hi ha
una altra biblioteca (9) complementària entre l'es
mentada i la de! nivell superior ( 1 0); entre amb
dues hi situem una oficina de consulta (9), al
servei d'una bibliotecària i una auxiliar, on els
interessats podran consultar les degudes informa
CIons i sol· licitar e! material fotogràfic, àudio
visuL reproducció de treballs, fotocòpies, etc. que
els siguin necessàries.
La utilització del material gràfic citat, i per a un
millor aprofitament, es portarà a cap e n unes
cabines situades al llarg de les sales de lectura (4),
ja siguin per a diapositives, o bé altres de dobles
( 5 ) adequades per a observacions de vídeo o cine
matografia. Complementen aquest equipament
tres dependències (6) per a la venda de revistes
científiques, especialitzades i de divulgació, així
com material escolar d'escritori, etc.
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interior ( 1 2 ) que permet condicionar-hi una nu
bera:u vegetació, fins i tot amb arbres i palmeres,
gràcies a la gran alçada del sostre, desti nat al
descans dels vi sitants i com a vesnbul a l'entrada
per la porta del carrer Villena ( [ I i [ 5 ). Cabi nes
guarda- roba, telèfon, serveis ( [ 6) i un�s sales per
a conversa ( [ 3 i [ 4) i discussió de temàtiques,
etc. sense prodúir interferències.
A l'extrem d'aquests mòduls i en el vertex del
triangle que, mes o menys, compon aquesta
planta, s'hi situen unes sales per a juntes i aules
de treball o didàctiques ( , 8 i [ 9), amb els seus
departaments complementaris. Al costat dret, hi
disposem un autoservei per a l'alime ntació dels
visitants ( [ 7 ), j a que el centre entenem que hauria
de ser obert tota la jornada de manera in inter
ro mpuda.
A la dreta de la porta que dóna al carrer de
\Vellington, i en l'espai que actualment ocupen
les cambres frigorífiques del M ercat del Peix, hi
hem planejat una successió de departaments des
tinats a l'emmagatzematge de despulles d'ani mals,
amb les corresponents cambres de congelació i
conservació, i el degut control d'entrades i sorti
des de material ( 2 [, 22, 23, 24, 2 5 , 26). Al seu
costat hi tenim projectades uns altres conjunts de
cambres i magatzems (frigorífics, de despulles,
material, etc.), desti nats al llarg tractament de les
restes animals per a la deguda preparació i pràc
tica de la taxidermia, osteologia, mlCroscopla,
etc. utilitzades e n els laboratoris de pràctiques,
formació de la col · lecció didàctica d'osteologia,
etc . , totes elles situades a la part superior
d'aquests recintes, o sigui, en el pis superior ( 2 4).
Totes aquestes activitats, per la seva especial ca
racterística, poden tenir una ventilació idònia
gràcies a la zona enjardinada de què disposen, que
pot servir de celobert o xemeneia equipat amb els
deguts mecanismes de depuració ambiental incor
porats.
Tota la distribució i equipaments ressenyats que
den complementats amb un 'ampli espai ordenat
com a jardí que és concebut per servir de zona de
descans ( 2 0).

Distribució de la planta pis

a gran altura del sostre de la nau central
permet -i al nostre entendre, reco mana per
a un m illor aprofitament de l'espai sense
greuge arquitectònic- establir u n compartiment
tot al llarg de l'esmentada "planta noble" de
l'edifici. Amb aquesta finalitat l'arquitecte ha
Tot aquest conjunt, que compon la secció d'in dissenyat una estructura de " PIS flotant" que,
formació científica del êOmplex, que té una au allunyat del conjunt de pilars que sostenen les
tèntica sembla...;:a ;. J CI Centre Georges Pom voltes del teulat, les deixa lliures i poden lluir
pidou de P � rís, queda lim itar. per un espaiós jardí tota la seva esveltesa.
.••
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A la planta pis, s'hi pot acced ir
jançant
conjunt d'escales degudament distribuïdes en
punts considerats més necessaris. Així mateix, hi
ha prevista una passarel · la d'unió entre aquesta
planta i el recinte dd Parc Zoològic, és a dir,
travessant el carrer Wellington, estructura justifi
cada per l'afinitat de co ntinguts que componen
ambdues dependències.
El primer obj ectiu que hem estructurat en el curs
de la visita programada podria ser un muntatge
efectista, encara que amb fons real ista, que es
portaria a terme en la sala- vest1b ul ( 1 7). Consis
tiria en un vídeo representant la integració de Ics
galaxies i el procés generador d'astres, i s'hi des
tacaria, com un final ben concret, la formació de
la Terra. Partint d'aquest fet, i seguint una tèc
nica adequada, anirien apareixent en les pantalles
laterals la presència de la vida: ci medi aquàtic,
els éssers més elementals, la seva adaptació al
medi, la conformació dels principals grups zoolò
gics, i s'arribaria amb una concepció evolucio
nista fi ns als primats i l'home. Acabada aquesta
representació -co ndicionada a uns horaris fixos
d'exhibició-, restarien fixes unes col· leccions de
fotogrames i gràfiques testimonials, a la vegada
complementàries de la temàtica projectada, fe nt
possible al visitant una més atenta i completa
documentació mitjançant notes i comentaris en
certats.
Aquesta dependència queda separada de la veïna
per una zona enjardinada (7), en la quaL com una
complementació, voldríem portar a cap demos
tracions cognoscitives dels primats, especialment
utilitzant mandrils, papions i ximpanzés. EI llen
guatge d'aquests ani mals, descrit en moltes publi
cacions, és difícil de comprendre, i encara més
poder ser demostrat, amb evidències, com seria la
metodologia em prada en la dependència especial
que construiríem per explicar els processos que
ha seguit la conducta intel · ligent humana i les
capacitats de comunicació i aprenentatge posant
en pràctica tot un sistema de metodologia etolò 
gica, i per tant, científica, que aquest interessant
estadi de la ciència biològica té estructurat, i que
el públic, i molts estudiosos, no podrien observar
ni tan sols arribar a la seva comprensió mitjan
çant la visió directa. Envoltant aquesta depen
dència hem situat uns suports per explicar m illor,
amb fotografies i referències, tot el ptocés
"d'aprendre aprenent" (learning Jet), comú a tots
els éssers vius però molt destacat en els pri mats.
També, addicionalment, podria explicar-se les si
milituds d'aprenentatge entre aquests ani mals i
els infants, d'acord amb les metodologies estu
diades pels psicòlegs.
Acabada aquesta visita -amb horari d'exhibició
establert-, podríem mostrar una col· lecció d'ani
mals unicel · lulars disposats en una àmplia depen
dència ( 1 2 i 1 3 ) equipada amb m ictoscopis i
a[)nJllll a Uc.s. utilitzant
de micros-

, preparaCIons
infusoris, teixits diversos, adhuc
sanguini
en procés viu, bactèries, pol· Ien, cèl · lules repro
ductives, etc . , tota una successió d'elements vius
que no és possible mostrar en una col· lecció zoo
lògica tradicional i que no deixen de ser els ele
ments bàsics dels animals superiors, els progeni
tors o els productors de les seves malalties (agents
microbians, paràsits, ous). La projecció d'àudio
v isuals i altres sistemes d'i nformació do naran al
màx im d'efectivitat al valor didàctic i informatiu
d'aquesta important dependència.
Avançant en aquest procés, coord inat sego ns el
nostre criteri, passarem a observar els animals
invertebrats (9, [ O i [ ¡ J . Esponges, celenteris,
cucs, aràcnids, insectes, etc. Tota una munió
d'animals que cal conèixer i que exigeixen un
discerniment general si volem tenir una panorà
mica racional de la zoologia i la biologia. També
exemples de parasitisme, comensalisme, estats
larvaris, etc.
Aquestes dependències queden, segons demostra
el plànol. tancades per un altre grup amb tres
compartiments (8); el central és concebut per
demostrar la comunicació d'ultrasons mitjançant
el vol de rats penats en la penombra i, per tant,
sense poder utilitzar els mecanismes oculars. Els
altres dos (6) podrien servir per fer- nos veure el
desplaçament i la manera de viure de petits ma
m ífers subterranis, il· lum inant els seus caus o
lludrigueres mitjançant recursos tècnics perfecta 
ment estudiats.
El jardí interior, esmentat en parlar del vestlb uL
davant de la porta del carrer Villena ( [ 2), el
veurem perfectament des d'aquesta planta pis i,
fi ns i tot, hi haurà un accés públic que ens situarà
sobre mateix de les plantes ( 5 ) sense mal parar-les,
ja que resta penjat; una escala propera ens baixara
a la planta inferior amb una feliç visió d'aquest
agradable centre vegetal.
Aquest rebedor servirà a la vegada de distribuï
dor, ja que és un punt de concurrència de diver
ses escales que comuniquen les dues plantes, i
donarà pas a la sala d'exposicions mo nogràfiques
i itinerants ( 2 ). En el mateix pla, i al costat del
departament que acabem d'esmentar, s'hi ha es
tructurat un auditori ( 3 ) equipat per a la pràctica
de conferències i projeccions.
Amb aquesta elemental exposició s'ha volgut
concretar la distribució i i ntencionalitat del pis
addicional concebut, amb l'excepció d'uns petits
departaments ( 2 7) ( n D r ) situats al llarg de la nau
central i a la seva dreta i esquerra ( [ 8). La inten
cionalitat és que siguin �ompartits, com a secre
taries, per les moltes entitats de signe biològic o
naturalista, societats protectores d'animals i plan
tes, ecologistes, seccions d'estudi de centres ex
cursionistes, etc. amb activitats més o menys
concordants, donant-los facilitats per desenrot
-moires vegades malparades
llar les seves

i ment- i permetent una
interrelació que, per proxim itat, podrien establir
amb gran profit. Les reunions que els fossin
necessàries, les podrien portar a cap -d'acord
amb el reglament que determi naria les seves fun 
cions- en l e s sales d'estudi ( [ 3 , 1 8 i 1 9) de la
planta baixa.
Finalitzen les funcions d'aquesta planta pis amb
tres seccions disposades, exactament, en la part
superior de les cambres frigorífiques, magatze ms
de despulles animals i materiaL que ja hem des
cri t (2 [ , 2 2 , 2 3 , 2 4 i 2 5), si tuació racional per a
les tasques que s'hi han de portar a terme, o sigui:
practiques de laboratori d 'anàlisi clínica, histo pa 
tologia, anatomia, etc. ( 2 0), en benefici d e les
universitats i centres docmts que millor s'estimi,
perquè la pràctica totalitat no poden realitzar-les
i menys amb el valuosíssim material que pot
aporrar el Parc Zoològic. U na altra dependència
( 2 0) seria dedicada a la naturali tzació d'animals,
bé sigui per a la seva ensenyança o bé per atendre
necessitats del Zoològic. U na secció d'aquesta
prepararia material osteològic, amb el que s'a m 
pliaria l a sala pedagògica que ja t é actual ment el
Zoo; el jardí-celobert ascendent des de la planta
baixa seria la garantia, amb els mitjans depura
dors ambientals necessaris, de l'absència de mals
olors i elements contam inants. La tercera i última
dependència serviria per complementar, amb vi
sió di recta, el material osteològic i d'altra natura 
lesa provinent del Parc Zoològic, de manera molt
semblant a la sala pedagògica ja esmentada, que
funciona com a element complementari valuosís
sim en els tasques pedagògiques, especialmmt
visites comentades, que ja funcionen, des de fa
temps, en l'actual Zoològic de Barcelona. Per
resumir-la, podríem dir que és el fruit ordenat,
classificat i degudament rerolat amb les explica
cions degudes, recollit i preparat, integral ment,
gràcies al muntatge eficient -del qual ja hi ha una
bona experiència- que aportarien aquestes dar
reres seccions esmentades del centre descrit ( [ 4 i

' 5 ).

Conclusions
I ntencionalitat manifesta d'ampliació de
l'espai del Parc Zoològic actual consi
derant que amb aquesta annexió i la de
tots els edificis perifèrics que l'envolten, una ve
gada hagin quedat lliures, l'extensió del nostre
em pori zoològic es considera suficient per portar
a cap el seu sentit educacional preferent i co nti
nuant tmint el de l'esbarjo i lleure tradicionals.
2 . " Certificació de la bondat que varen aportar
institucions concebudes anys enrera, i di manants
del Parc Zoològic de Barcelona, com són el Cen-
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ZOO
BARCELONA
I N STAl.LACIONS O R I E NTATIVES - I N STALA C I O N E S O R I E NTATIVAS

1 = GUANAC - GUANACO
2 - 1AC - YAK
3 = H I POPOTAM NAN - HIPOPOTAMO PIGMEO
4 = REN - RENO
5 = SITATUNOA - SITATUNGA

6 = CASOAR - CASOAR

7 = BU FAL INDI - CARABAO

B = ESTRUÇ - AVESTRUZ

9 = WATUSSI - WATUSSI

30 = XIMPAZE - C H I M PAcE

31 = VOLTOR COM U - BUITRE
32= LLEO MARI - LEON MARINO

33 = PAVELLO P R IMATS - PABELLON PRIMATES
34= PAVELLO TERRARI - PABELLON TERRARIO

35 = OS POLAR - OSO POLAR
36 = OS BRU -OSO PAR DO

37 = HIPOPOTAM - H I POPOTAMO

3B = ZEBRA DE GRANT - CEBRA DE GRANT

10 = CEBU NAN - CEBU DE CEYLAN

39 = GI RAFA - J I RAFA RETICULADA

12 = BISO EUROPEU - BISO/HE EURO PEO

41 :::: WAPITI - WAPITI

11 = ONAGRE - ONAGRO

1 3 = PANTERA NEGRA - PANTERA NEGRA
14= LINX PARDINA - L l N C E COMUN
1 5 = PUMA - PUMA
16 = LINX CANADA - LlNCE DEL CANADA
17 = JAGUAR - JAGUAR

IB = LLEOPARD - LEOPARDO

40 = DAINA - GAMO PALETO

42 = ELEFANT AFRiCA - ELEFANTE AFRICANO

43 = BUFAL AFRICA - B U FALO AFRICANO

44 = R I NOCERONT BLANC - R I NOCERONTE BLANCO

45 = CAMELL COM U - CAMELLO AFRICANO

46 = DOFINS - DELFINES

47 = AOUARAMA - ACUARAMA

19 = PANTERA N E BULOSA - PANTERA NEB ULOSA

46= ELEFANT ASIÀTIC - ELEFANTE ASIATICO

2O = EMU - EMU

49 = AVIARI - AVIARIO

21 - CONDOR - CONDOR
Z2 = OS RENTADOR - MAPACHE

50 = ANTiLOP ELAND - ELAND

51 = CANGUR G R I S - CANGURO GRIS

Z3 = PECAR I - PECAR I

5Z = BISO AMERICÀ - B I SONTE AMERICANO

Z5 = LLEO - LEON

54 = CABRA SELVATGE - CABRA MONTES ( H I S pA N I C A I

Z6 = HIENA TACADA - HIENA MANCHADA

55 = CERVOL - C I ERVO EUROPEO

24 = TIGRE DE BENGALA - TIGRE DE BENGALA

27 � OCELOT - OCEL,¡JTE

2B = DRIL - MONO DRIL

29 = BABUI SAGRAT - PAPION SAGRADO

53 = LLOP - LO BO

56 = CIGONYA NEGRA - CIGUEÑA NEGRA
57 = SENGLAR - JABALf COMUN

56 = ANTILOP NEGRE CERVICAPRA - ANT_ CERVICAPRA
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entenem que seria molt ben aprofitat, malgrat
que hi puguin haver molts d'altres projectes esti 
mables, però d e l qual. segons e l nostre entendre,
la finalitat cultural ha de ser la prioritària.
8 . ' Poss ibilitat d'am pliació, tant d'aquest centre
com del Parc Zoològic al qual està v inculat, tro
bant la solució d'espai que és tan vital per a la
seva programació racional i futura, una vegada es
porti a terme el trasllat de l'estació del ferrocarril.
9.' Compliment d'unes promeses i projectes d'es
tudi en anys ben diferents ( [ 960 i ( 98 1 ). per part
del consell d'admi nistració del nostre organisme,
referits a la seva possible utilitat en arribar el
trasllat del Mercat Central del Peix que ara es
porta a cap.
[ o" N ecessitat d'una col· laboració entre els alts
d'un
i
país,
nostre
el
en
sembla,

ens
viscu
segons
,
experiències
tent
les
n
e
projemt, recolunt-nos
organismes oficials per poder-la realitzar, dona
des i traduïdes en els principals parcs zoològics sentit social de primer ordre.
estrangers, museus, centres científics i culturals, 7 . ' Aprofitament i ntegral d'un edificí que, tot i des les conjuncions de beneficis i dispendis.
dubte imaginatiu i de considerar el COSt important de la seva adequació,
etc., descartant

tro de Adaptación y Experimentación A nimal de
Ikunde ( I 9 � 9 - 1 969), que va domr lloc a l'actual
Centre de Biologia Animal Aplicada i Primato
logia ( [ 97 ¡ ) del qual el complex que hem esmen
tat pot ser una extensió i perfeccionament. C rea
ció, per i niciativa del nostre Zoològic, de la Unió
Iberoamericana de Zoos, de prestigi internacional
i subjecta a grans desentotllaments.
3 . ' Corregir la mancança d'una activitat plena i a
gran escala dels extraordinaris recursos del Parc
Zoològic de Barcelona, posant-los al servei de les
universitats i centres docents, fet que no ha po
gut desenrotllar-se per mancances de material,
personal i molt especialment espai.
4.1 Confirmació plena de l'efectivitat del centre

falsa concepció, circumstàncies que no exclouen,
sinó que contràriament demanen, un estudi pro
fund de tot l'esmentat.
5 . ' Estructuració d'un nucli de becaris, en les
categories que millor s'estimin, que doni oportu
nitat per mitjà d'aquest centre i Parc Zoològic en
general de poder orientar, exercir la pràctica i el
treball efectiu, complementant els seus estudis
teòrics amb els de les vivencies a que podrien
acollir-se.
6.' Aconseguir, per a u n ampli sector de la ciutat
i rodalies, un centre amb u n extens ventall d'act i
vitats i sistemes educacionals concentrats -sem 
pre tenint en compte la limitació dins el camp de
la biologia en totes les seves branques- inexis

