
Manifest per a la reconversió del zoo de 
Barcelona cap a un model del segle XXI 

  
 
Defensem i proposem un model de reconversió del parc zoològic de Barcelona per convertir-lo en un                
espai per donar aixopluc, atenció i assistència a animals que avui no la tenen, animals ferits,                
incautats de explotacions, abandonats. Un zoo cap enfora capaç de protegir els hàbitats i exercir               
pressió per canviar i aplicar polítiques mediambientals imprescindibles i urgents. Un zoo que compta              
amb els professionals, el coneixement i la infraestructura suficient per passar a ser un espai de servei                 
social, animal i ambiental. 
  
Els zoos són un error històric, un símbol del colonialisme de les persones sobre altres persones i                 
sobre la resta dels èssers vius i la natura, un fet que demostra que permetre’ns explotar la natura                  
ens va permetre explotar-nos a nosaltres mateixes. Perquè no som una altra cosa que naturalesa. De                
fet, van existir zoos de persones, la última exhibició dels quals va ser a Europa a mitjans del segle XX. 
  
El colonialisme és el sistema social i econòmic pel qual un Estat estranger domina i explota un                 
territori. El cos femení és un territori colonitzat que al llarg del temps s’ha transformat en propietat                 
pública. Objectivitzar i sexualitzar el cos femení per atreure l’atenció del públic i vendre productes és                
una eina massa sovint utilitzada tant a la publicitat com a la indústria de l’entreteniment que reforça                 
els valors patriarcals de la nostra societat. No són els zoos un símbol clar de la colonització de les                   
persones sobre la resta de les espècies? Els animals són altres nacions, altres pobles dotats de                
relacions polítiques, familiars i emocionals. Reduir la seva importància no és més que una excusa per                
fer amb ells el que ens plagui, fins i tot utilitzar el seu patiment com a negoci. 

El primer pas per a un canvi de paradigma és el reconeixement explícit que els zoos són un error                   
històric, els animals les seves víctimes i fa falta una reparació. Cal saber d’on venen les violències i                  
com sanar-les per fer front a la dominació, com a acte polític que aposti per la recuperació de les                   
comunitats locals dels territoris expoliats, fent front a un sistema que discrimina, oprimeix i aposta               
per la dominació d’altres éssers. És necessari que des de Barcelona posem en marxa una               
descolonització, un llarg camí que durarà anys i reconèixer aquesta necessitat implica demanar             
perdó. El perdó comporta la no repetició i la reparació, tornar-li a la natura tot el que li hem pres. 

Somsò s’adhereix a la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI, que proposa un canvi de paradigma per a que els                 
zoos emprenguin aquest procés adaptant aquestes institucions a la ciència i la ètica actuals, que               
presenten als animals com a éssers mereixedors de respecte, dotats de sensibilitat física i psíquica,               
de capacitats cognitives i emocionals, i de diferents formes de consciència. 

Junt amb el manifest adjuntem la lletra de la cançó que Somsó i Josefina Rozenwasser interpreta                
per manifestar l’adherència i la col·laboració amb la Plataforma animalista, “Carta de un león a otro”,                
adaptada a ritme de cumbia. La seva lletra narra en primera persona la captivitat de dos lleons, un a                   
un zoo i un altre a un circ. Hem escollit la cumbia per ser un ritme decolonitzador, una resistència                   
cultural contra el pensament colonial regnant, l’únic ritme que ballen les classes populars en tots els                
països llatinoamericans sense excepció, i l’arrel de la qual és la barreja de tambors africans tocats                
pels esclaus que escapaven de les hisendes, amb veus amazòniques, balls i instruments del carib, i                
melodies andines. La “Cumbia de un león a otro” representa un crit de llibertat, emancipació i                
pensament ètic. 

 



 

“Perdona, hermano mío, si te digo 

que ganas de escribirte no he tenido 

No sé si es el encierro 

no sé si es la comida 

o el tiempo que ya llevo 

en esta vida. 

Lo cierto es que el zoológico deprime 

y el mal no se redime sin cariño 

si no es por esos niños 

que acercan su alegría 

sería más amargo todavía. 

A ti te irá mejor, espero 

viajando por el mundo entero 

aunque el domador, según me cuentas 

te obligue a trabajar más de la cuenta. 

Tu tienes que entender, hermano 

que el alma tienen de villano 

al no poder mandar a quien quisieran 

descargan su poder sobre las fieras. 

Muchos humanos, son importantes 

silla mediante, látigo en mano. 

Pero volviendo a mí, nada ha cambiado 

aquí desde que fuimos separados 

hay algo, sin embargo 

que noto entre la gente 

parece que miraran diferente. 

Sus ojos han perdido algún destello 

como si fueran ellos los cautivos 

yo sé lo que te digo 

apuesta lo que quieras 

que afuera tienen miles 

de problemas. 

Caímos en la selva, hermano 

y mira en que piadosas manos 

su aire está viciado de humo y muerte 

y ¿quién anticipar puede su suerte? 

Volver a la naturaleza 

sería su mayor riqueza 

allí podrán amarse libremente 

y no hay ningún zoológico de gente. 

Cuídate hermano, yo no sé cuando 

pero ese día, viene llegando.” 

 
 


