Els aiguats:
una historia
que es repeteix

Josep Clara

L'Onyar ha immdac sovint
ia parí haixa de Girona.
Vacció humana pm/j del Hit
del riu l\a ajiidaí a au^ncniar
L'í risc d'inundadó.
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Les pluges sobrades i abundants ens
visiten sovint. Aleshores els rius i les
rieres es tenyeixen de color marrónos i
l'aigua descontrolada, escampada per ¡ndrets inhabituals, danya intensamenc el
medí natural i huma: carreteres tallades,
problemes de llum i de telefon, trens paráis, zones aíllades, cases malmeses, pérdues materials i personáis...
A les terres de Girona parlar d'aiguats, inundacions, rinades o revingudes
deis rius és referir-se a un flagell familiar
i proper. No existeix generació que no
n'hagi conegut i sofert les conseqüéncies
negatives. Per diverses raons es tracta
d'un fenomen del passat i del present,
d'una historia que es repeteix.
Podem recular a Taita edat mitjana
per fer notar la persistencia del fenomen
i per documentar-lo, encara que sigui literáriament. Un text llatí del final del
segle X o el comen^ament del XI, conegut com «El íragment de l'Haia», narra
una batalla de les tropes de Carlemany
contra una ciutat ocupada pels musulmans, la qual ha estat identificada amb
Girona. En la descripció, el setge es ba'
rreja amb els efectes d'un aiguat: «Neden
palaus, camps, cases, fustes, portes, bigues; i les mes altes roques son banyades
per una profunda onada de llot». Es el
primer aiguat d'una llarga serie.
No és aquest, pero, el lloc indícat per
trabar una cronología completa deis aiguats que tenim documentats. N'hi ha
prou amb esmentar els anys d'aquest segle
en qué s'ha repetit la inundació (1902,
1903, 1907, 1908, 1919, 1920, 1921,
1926, 1932, 1937, 1939, 1940, 1942,
1943, 1944, 1948, 1962, 1963, 1965,
1969, 1970, 1971, 1977, 1982, 1987,
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Girona té una mitjana de deu íimndacioiis
per scgk. La fotografía de les Balksteriús
coiresjjoii a l'aignai del Pilar del 1962.
1991, 1992) per constatar que és superada la mitjana de deu aiguats per segle.
Que ens crobem amh un fet molt
normal -^obretot durant els mesos de setembre i octubre- en els paisos de clima
medicerrani, és evident i comprovat.
Pero tot i que ningú no dubta que la natura posseeix una for^a superior, no
podem pas dir que les ínundacions siguin imprevisibles i que puguin ser explicades com a fenomens simplement
naturals. L'bome és cambé, en part, culpable de les Ínundacions, ja que totes les
intervencions bumancs que modifiquen
o alteren la dinámica deis corrcnts fluvials potencien l'aparicio o l'augment de
les catástrofes.

La Devesa de Girona. inundada peí
Qüell i l'OnyüT, l'any ¡969.

Aqitesta imaige de comenqament de segle justifica el temor ancestral deis gironíiis al crei\ej)ient de l'Onyar.

A Catalunya el risc de ser envaíts
per l'aigua terboía esdevé, així, freqüent
en molts indrets, tant de rinterior com
del litoral. Hi ba perill a la vora deis rius
que davallen deis Pirineus, també arran
deis que neixen mes a prop del mar, i
fins i tot les rieres curtes que travessen
certes poblacions costaneres han provocat estralls importants en poques hores.
En el dossier que avui presenten!, el
tema queda ben delimitat a les comarques gironines, per bé que no hi ha hagut
la pretensió de tocar totes les arees afectades peí risc d'inundació. No es parla
deis aiguats de l'alt curs del Segre, ni de
la Tordera, ni del Pluvia a la Garrotxa,
pero el punt de vista sobre el RipoUés, el

Baix Ter, l'AIt Empordá i la ciutat de Girona serveix, amb escreix, per reflexionar
entom de la problemática, per documentar Ínundacions históriques i per remarcar
la necessitat de gestionar, amb obres de
canalítzació, embassament o defensa, el
risc d'inundació. Com a introdúcelo, un
article general ens recorda els diversos
tipus d'aiguats i el perqué del desbordament de les aigües impetuoses.
Ho déiem al cqmen^ament. El problema deis aiguats és una qüestió oberta. Tant de bo que les pagines que segueixen serveixin per fer prendre consciéncia, a qui correspongui, de la necessitat de prevenir-los o d'afeblir-ne les
conseqüencies.

Els rius semblen teñir caprici d'envair eís llocs mes mversemblants, com la plaga de la
Independencia de Girona.
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