La destruccíó
de la muntanya

E

ls tlisbarals ¡laisalgíslics i ui-baiiíslics CÜIISLIIIILIIS a la cusía en cls dancrs deceniiis
han fci vessai- lins de tinta capados d'eiinegrir l'aigua blava del mar. Deis desasircs pci-pclraís en van plenes les croniqíics pcriodísiiques. les pcmencies lecniques.
els esludis eientírics, les denuncies públkincs. els recursos adniinisiratUis, els discursos i els nianircslos que han alimenUil una i allra vegada els niovinienls ptipulars. Definitivaiiient enquistats cu el iciTeny. aqiiests crrors ja han passal a selhistoria i han entrat amb nonis propis a les pagines deis llibres que explicaran la dissoil col-lecliva del Ültiral a les generacions liiiures.
En conlrasl amh la ndlorielal d'una costa esniicolatla. la muntanya ha
gaiidil l'ins ara d'iina mena de budla i d'una insólita hona prcm.síi.
parla poc i s'escriii mcnys sobre les agressions al nicdi que leñen
marc geogrid'ic les zones de riiilci'ior. Aigií pot creure. dones, qi
aquell paisalgo és encara lotalmeni itiniic i que no ha eslal solnies
cap abiís, pero es desenganyara de cop si es tiecideix a ter una sinipli
passejada per determináis indrets de la Cerdanya o del Ripolles. Alla'^
podra coniprovar que. anib mes rctard pci'o amb la maieixa gi)sadia,j
es tiesu'ossen de manera impi^icaiiie racons que lois plegáis iiavi'em
imaginat com a iiilocables. Que rimpacle es noli mcnys. a causa de^
la immensital deis esp;iis
disponibles, no vol dir
que la inlensitat de la
desiiiicció sigui menor.

Fa un parell d'anys, el
Ilibre /:/ nicdi naiurai a
¡es cdiiuin/iic.s liironines
Ja va deleclai". un \ic en
soliíai'i. at|uesla siluació
irregular. Alia ja es deia
que el cas de la Cosía
B|-ava no era un l'cl aíllal,
sino (.|uc [loilia estlcvcniíel paradigma del t]ue comeni^ava a produir-se en
altrcs zones. Alia Ja s'aHrmava L|ue. en els darreis
anys. alguncs /.ones de
munlanya havien experimental «canvis igualmenl
especlaculars i degradantS". Alia ¡a s'advertia
que «una potenciació de
les activitals de lleure. si no s"acompanya d'una conecta i estricta regulació. |)oi teñir clectes negalius per a rentorn nalural». De l'absencia o de la inaplieació d'aquesta regulació se"n troben resultáis a calla pas. També es descobreixen lacilmenl els llocs oii la regulació ha ;uTÍbal tard. noinés
amb el temps jusl jier Icgalilzarels excessos i consolidar les impunitals.

el mau'is inilrct
de Uanars, ai RtjxiHcs,
fa quaranta ci>i>.s i ara.

En una caria que mes de quaranta entiláis calalaiies van adrc^ar Pany l^^O al piesidcni de
la Generalitat. ja s'invocava la situació de la c()sla com una pedra en la qual hom lornava a
ensopegar: <<L"error hislóric trurbanit/.ació massiva del litoral no sembla pas que hagi servit
d'cxperiencia, i avui les comarL|Ucs de munlanya SIMI terriun'is on es pi'CKlueix una tiegradació
i una especulació salvaiges». No sabem ben bé de qué va servil- aquell crii d'alerla. perqué el
procés de delerioramenl no s'ha pas aturat. Mes aviat sembla que respeculació conlinua fenl
cslralls en els llocs mes inesperals del país, de la ma d'un presumpte progrés que només es
capai; trafermar-se sobre les cendres de la destrucció.

NARCÍS-JORDl ARAGÓ

Revista de Girona / nuni. 17- SI.>|I.-III1TI,- - iK-liihri' ['•"•'T

7 14 71

