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La badia de Roses a comengament de segle.

Del mosaic tradicional
a la dicotomía ciment-bosc
JOSEPVILAI SUBIROS

El paisatge, entes com el conjunt de components que confereixen a un determinat espai unes
caracterfstiques própies, és el reflexfidel de l'evolució económica, social, política i anablental que ha vlscut
un territori. Els intensos canvis que el paisatge ha experimentat en aquest segle a les comarques gironines
es poden resumir en dues grans tendéncies contraposades: una forta pressió urbanitzadora i
implementadora d'infraestructures, i un increment progressiu de la superficie forestal en detriment del
tradicional paisatge en mosaic, que es caracteritzava per la seva heterogeneítat. El resultat d'ambdues
tendéncies ha estat una homogeneítzació paisatgística progressiva que s'ha volgut il-lustrar amb el que
s'ha anomenat «dicotomía ciment-bosc».
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n i o d i ñ c a r de manera prot'unda el
paisatge agrari de les comarques costaneres. Com va apuntar Yvette Barbaza a Prtí'.w(!,'(' ¡iiiinú (ic la Costa Biat'a, la magnitud d'aquesta crisi va ser
tan gran que va arribar a c o m p r o metre la manera típica de viure fins a
aquell moment, basada en l'associació de la pesca i la viticultura. Les
dificultats e c o n ó m i q u e s p e r la r e plantació de nous ceps, j u n t a m e n t
amb una conjuntura estatal i internacional desfavorable, van comportar l'abandonament de les terres mes
inaccessibles, tal com explica Teresa
Franquesa en I'obra El paisatge vegetal
de la península del cap de Crens (Franquesa, 1995, p. 60):

Paisatge en mosaic amb el nucli i el pía de Begudá.

El concepte
de paisatge
En primer lloc. cal rfinarc;!]- que el
concepte 'paisatge' amaga una gran
diversitat d'iiuerpretacioiis. Foques
paraules es poden arribar a entendre
d'una manera can constrastadament
diversa, Es per aixó que s'lia considerar oporcú aclarir que la concepció d e paisatge eniprada al llarg
d ' a q u e s t e s pagines es í ü u a m e n t a
principalment en la que s'lia desenvolupat des de la geografía física i regional, q u e el considera c o m u n a
porció de territori anib unes característiques peculiars derivades de la
combinació dinámica deis elemcnts
abiótics, biótics i antropics,
Tot i aixó, no s'ha duhtat d'eniprar d'altres recursos extraordinarianient útils i iMustrats per teñir una
visió mes íntegra de Tevolució de la
realitac paisatgística. Aixi, per exemple, s'han fet servir reteréncies litcraries i s'ha apuntar també aigun altre

niodel d ' a p r o x i m a c i ó al paisatge,
com és el cas de la geografía humanística. Aquesta disciplina ha intentat
presentar una visió mes completa de
l'ésser huma i de les seves relacions
amb l'entorn a partir de l'estudi de
la vivencia humana de l'espai com a
experiencia individual i subjectiva.

El paisatge de les
comarques gironlnes
durant la primera meitat
del segle XX
En la primera meitat del segle X X
els canvis que es van produir al paisatge v a n s e r p o c r e l l e v a n t s en
comparació a m b els q u e havia de
v i u r e al llarg d e la s e g o n a p a r t
d'aquesta centuria.
El naixement d'aquest segle \'a
estar marcar encara per la profímda
petja que acabava de deixar el pas de
la tlMoxera a les terres vitícoles.
Aquesta plaga, que va arribar l'any
1879 a Sant Qiiirze de Colera, va

«La crisi fiMoxérica va destruir una
determinada organització del territori
que ja no s'ha tornat a recuperar. Els
pendents estructurats en teri-asses dedicades ais culrius arbusrius. les formes de
conreu tradicionak. tan ben adaptades
al medí, no eren gaire susceptibles
d'adaptar-se al progrés. £1 reDeu impedía Tus de la maquinaria i la productiwtat només podía ser millorada dins de
marges estrets. El progrés de les técniques permet un ímportant desenvolupament de ragricultura en les terres de
la plana, pero les de conreu menys
producrives cauen en l'abandó».
En altres terres de conreu mes
ben sítuades, la fiMoxera va comportar un procés de substítucíó d e la
vinya p e r altres menes d'aprofítaments, com les olíveres o els cereals.
En aquesta primera part de segle
també es van comencar a introduír
amb ÍOTÍ;:\ les repoblacions

forestáis,

básicament de coníferes i amb una
especial predílecció peí pi blanc {Piinis ¡lalepnisis). Aíxí, cal esmentar, per
exemple, les importants repoblacions
amb aquesta especie que es van fer a
la comarca del Pía de l'Estany i que
han desdibuixat fins avuí el seu paisatge forestal potencial, és a dír, el
que li correspondría en relació amb
les seves condicíons ambientáis: u n
paisatge dominat principalment per
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l'alzina {Quciriis ilcx) i, no cant, peí
roure martinenc {Qncyaií hiiiuilis).
Així dotics, en aqnests 50 p r i niers anys, tot i que es van produir
aij^uns canvis remarcables, en cap
nionient no es va posar en perill la
tbr^a estructuradora que tenia en e¡
terricori l'anomenat paisatge tradicional: un paisatge fruit de l'activitat
humana que, al Uarg del temps, es va

Roses a comengament de segle i l'any 1998.

anar c o n v e r t i n t en una complexa
amalgama d'elenients, una diversitat
i heterogeneVtat que sens dubte han
constituVt la seva máxima aportació i
virtut; una rica composició nascuda
de la presencia i de l'activitat hunrana arreu del territori que contrasta
amb el despoblament i l'abandonam e n t de m o l t e s árees avui dia.
Aquesta realitat passada la va des-

criure, per exemple, per al cas de la
Garrotxa, el g e ó g r a f j o a n N o g u é
(Negué, 1985, p. 100):
"Aquell paisatge de camcter netament rural, aquell paisatge de boscos
explotáis i cultius avui desapareguts
(fajol, mili, (ene...), aquell paisatge de
masies escampades i habitades arreu».
Era, per tant, un paisatge tradicional caracteritzat per la diversitat i que
ha rebiit sovint el nom de paisatge en
mosaic. En concret, se !i ha atorgat
aqiiest qiialificatiu per la varietat de
peces que el componien, una complexa barreja de camps, prats i pastures de diferents mides que s'adaptaven
sovint a les atzaroses formes del terreny. Aquest conjunt s'enriquia amb
la barreja de colors i tonalitats que
aportaven les distintes menes de conreus. i anib els pedacos de bosc i filares d'arbres que sovint resseguien camins i caminois. Tot plegat anava
acompanyat de boscos de ribera que
dibuixaven el trat^at de rius, rieres i
torrents, com també de marges i / o
parets i feixes de pedra seca que retallaven netament els contorns deis distints elements que vestien aquesta
rica composició, forjada durant segles
pek habitanrs de les masies i deis p o bléis que, plens de vida i acdvitat, es
repartien per tot el territori.
Encara que el procés de despoblament i la desconiposició progressiva del paisatge tradicional es van
accelerar a partir de la segona nieitat d'aquesta centuria, ja a principi
de segle es van c o m e n t a r a donar
els primers simptomes de la profunda t r a n s t ' o r m a c i ó p o s t e r i o r . En
aquell monient a molts espais rurals
es va iniciar una pérdua progressiva
de pes demografic, en benefici deis
espais industriáis que s'havien c o nien^at a desenvolupar a les principáis valls a partir de la segona meitat del segle X I X . Pero no va ser
fms a la segona meitat del segle X X
que aquest procés assolí unes dim e n s i o n s de v e r i t a b l e e m i g r a c i ó
massiva des del m ó n rural.
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CRONOLOGÍA

1901 El paisatge de les comarques
gironines veu néixer el nou segle encara sota les devastadores conseqüéncies de la fil-loxera, que va comportar en
alguns casos rabandonament
de moltes terres, i en d'altres
l'expansió de conreus com
l'olivera i els cereals.
1950 Apartirdelasegonameitatde
segle s'intensifica el procés
d'abandonament de l'espal
rural. Aquesta tendencia va
acompanyada per Tincrement
de la superficie forestal en detriment d'antigues zones de
conreus, prats i pastures. En
moltes ocasions aquest procés natural s'ha vist alterat i
accelerat per les polítiques de
repoblado forestal.
1955 Aproximadament a la meitat
de la década deis 50 s'inicia
el model de turisme massiu
que ha dominat des de llavors el desenvolupament
económic, urbanístic, social
i paisatgístic de la Costa
Brava, amb unes conseqüéncies nefastes per al seu paisatge.
1956 Fredorada de febrer, que redueix de forma considerable
l'área d'expansió de l'olivera.
1967 La consírucció de grans complexos turístics com el d'Empúria-brava simbolitza el punt
álgld del procés urbanitzador
viscut a la Costa Brava. L'impuls turístic es veu complementat per infraestructures
com l'aeroport Girona - Costa
Brava, inaugurat aquest mateix any.
1970-75 Es van inaugurant els distints trams de l'autopista A-7
al seu pas per les comarques
gironines: Cardedeu-Maganet
(1970), Maganet-Girona

(1971), Girona-Figueres
(1974), Figueres- la Jonquera
(1975). L'entrada en servei
d'aquesta gran Infraestructura
viária ha condicionat de manera directa l'evolució paisatgística de bona part de les comarques gironines, a causa de
la seva transcendencia económica i social.
1976 Publicado de la primera edlció del Llibre blanc de la gestió de la natura ais Paisas Catalans, que posa de relieu els
greus problemes ambientáis
del país, així com la seva rápida degradado paisatgfstica.
Té lloc el Debat Costa Brava,
que posa de manifest el greu
procés de degradació paisatgística que pateix la Costa
Brava, un malbaratament que
ja s'apunta com el possible
«taló d'Aquil-les» del seu futur
turístic.
1982-83 Després d'una llarga campanya de sensibllitzadó i mobilitzacions es declaren els
primers espais naturals protegits amb l'aprovació de la Uei
de Protecció de la Zona Volcánica de la Garrotxa, l'any
1982, i de la Uei de dedaració de Paratges Naturals d'lnterés Nacional i de Reserves
Integráis Zoológiques i Botániques deis Aiguamolls de l'Empordá, l'any 1983.
1985 Aprovació de la Uei d'Espais
Naturals, que regula les distintes figures d'espais naturals
protegits i que preveu l'elaboració del Pía d'Espais d'lnlerés
Natural.
Entrada de l'Estat espanyol a
la Unió Europea, amb la consegüent aplicado posterior de
la Política Agraria Comuna
(PAC).

1988 Publicado de la segona edició
del Llibre blanc de la gestió de
la natura ais Paisas Catalans,
on es posa de manifest novament la dinámica de degradació ambiental i paisatgística.
1991 Primer any d'ajudes agráries
per part de la Política Agraria
Comuna, que modifiquen de
manera conjuntural les practiques agráries en fundó de les
subvencions comunitáries.
1993 Entrada en vigor del Pía d'Espais d'lnterés Natural (PEIN),
que converteix en sol no urbanitzable aproximadament
un 20% de Catalunya. En el
cas de les comarques gironines aquest percentatge és
sensiblement superior, i arriba a un 30,8%, amb un máxim del 48,54% a la Garrotxa
i un mínim del 5,13% al Pía
del'Estany.
Es publica robra El medí natural a les comarques gironines, que constitueix una interessant diagnosi de la
preocupant situació del medi
natural i del paisatge, així
com de la seva evoludó i reptes de futur.
1995 Aprovació del Pía Territorial
General de Catalunya (PTGC),
que insisteix en el manteniment d'un model de creixement desenvolupista \ pretesament il-limitat, fonamentat
en el consum progressiu de
terrltori i paisatge fíns a l'any
2026.
1999 Aprovadó de l'Agenda 2000,
que defineix les línies mestres de la política agraria de
la Unió Europea per al període 2000-2006, i que sens
dubte tornará a incidir en el
futur immediat del nostre paisatge.
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Imatges de Sant Joan les Fonls a comengamenl de segle i deis mateixos indrets l'any 1999.

El paisatge de les
comarques gironlnes
durant la segona meitat
del segle XX
Levolució del pais.itLit' ;i les comarques i^ironint's ;il Ihirg d\K]iiesC:i segona mcitiic del segle X X ha estat.
coni en tants altres aspectes. molt intensa i rápida; una intensitat i nn;i
rapidesa que s'han desencadenar després del d e s p o b l a m e n r a c c e l e r a t
d'una part considerable del cerricori.
Acjuest procés ha anat aconipanyat

de la intensificació d'iisos i de la
presencia luiniana a les principáis
valls i planes i a la zona costanera,
una rápida transició entre dos niodels de societat que ha estat possible
i afavorida per rextraordináría capacitat transformadora que la cecnologia ha atorgat a la societat.
Tot i aixo, un deis primers canvis
imporcants que va viure la nostra realitat paisatgistica en aquest periode
va teñir el seu origen en la natura.
En concret va ser la tanujsa [redorada
de tebrer del 1956, que va malmetre

una boLia part de les oliveres i va rednir de manera notable els líniits de
distribució d'aqucsta característica
especie del paisatge niediterrani.
A p a r t i r d ' a q u e l l a d é c a d a , es
d o n a t a m b é un n o u i m p u l s a la
transformació del paisatge forestal
amb Tatavoriment de repoblacions i
plantacions amb especies ablóctones
o amb l'expansió d'altres especies
fora deis seus límits naturals de distribució. Les repoblacions forestáis
van ser ahivorides peí paper rellevant
que els va atorgar el légini tranquis-
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PERSONATGE5

Una menció especial
mereix l'Escola Pa¡satgista d'Olot, nascuda de la má del
pintor J o a q u i m
Vayreda i Vila a
mitjan segle XIX i
que ha allargat la
seva influencia al
segle XX després de la seva institucionalització per
part de Josep Berga i Boix. Aquest altre pintor
va dirigir el Centre
Artfstic-Cultural
d'Olot, creat per
Joaquim Vayreda, i
després l'Escola
Pública de Dibuix,
que a partir de
1939 va rebre el
nom d'Escola de
Selles Arts i Oficis.
Aquesta escola de
pintura s'ha caracterltzat per prendre el paisatge d'Olot com a font d'inspiració, inicialment amb una clara tendencia naturalista I després
amb Ilibertat d'estil i de tendencia.
En parlar del paisatge de les comarques gironines es fa
indispensable esmentar Josep Pía, un personatge
que ha sintetitzat amb una prosa fresca i lleugera la
gran diversitat de matisos que es podien observar a
moltes de les nostres contrades. L'escriptor de Liofriu, del qual fa ben poc (1997) es va celebrar el centenar! del seu naJxement, va dedicar la major part de
la seva obra a descriure els costums, el carácter i el
paisatge de les nostres comarques, amb una especial predilecció pels espais costaners.
Cal remarcar també les aportacions fetes peí geograf Pau
Víla, pare de la moderna geografía catalana per la
seva tasca com a introductor deis principis de la geografía regional a Catalunya, una escola geográfica que
havia desenvolupat Paul Vidal de la Blache a Franga i

en la qual té un paper ciau el concepte de paisatge,
entes com el resultat de la interacció entre el medi físic i l'activitat humana. En concret, Pau Vila va dedicar
la seva primera monografía regional a la
comarca de la Cerdanya l'any 1926.
Aquesta obra, tal
com apunta Oriol
Nel-lo en el próleg de
l'edició de 1984, va
«marcar l'inici de tota
una época en l'evolució del pensament
geográfic a Catalunya»; una época en
qué van veure la
llum moltes altres monografies del mateix carácter
-com per exemple La comarca d'Olot Estudio de Geografía Regional, de Maria de Bolos- i que no es va
cloure fins a la publicado de la Geografía de Catalur)ya
de l'editorial Aedos, entre els anys 1968 i 1974.
Ha estat cabdal l'aportació de la geografa francesa Yvette Barbaza, la qual. paríint deis principis de la geografía regional, va fer en la seva obra El paisatge huma
de la Costa Brava una aportado fonamental per al coneixement del paisatge tradicional de la Costa Brava,
just en el moment que comengava a iniciar-se ¡'afluencia massiva de turísme, Aquest document s'ha convertit, dones, en una obra imprescindible per entendre
quina era la realitat d'aquest territori poc abans de la
profunda desfigurado a qué s'ha vist sotmés.
Cal també fer esment de la contribució del geograf
Joan Nogué, catedrátíc de geografía humana de la
Universitat de Girona, que va treballar a l'entorn del
concepte de paisatge al llarg de la década deis 80
aplicant-hi una perspectiva ben innovadora: la geografía liumanística. Aquesta altra dimensió de la realitat paisatgística, que gira al voltant de les relacions
sensoríals, afectivos, estétíques i símbólíques que
manté cada persona i cada col-lectiu huma amb el
paisatge que l'envolta, va ser palesada i analitzada
per Nogué a la comarca de la Garrotxa a través de
l'exploració de les vivéncíes de cinc grups d'experiéncia ambiental; estiuejants, excursíonístes, pintors paisatgístes, neorurals i pagesos.
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ta, sota la tutela, els anys 60, de la
Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado i la Subdirección G e neral de Montes, i a partir de! I ^ 7 1 ,
de rinstituto para la Conservación
de la Naturaleza ( I C O N A ) . Entre
les especies que van gandir d'ima
expansió mes amplia, en detrinient
de formacions autóctones com els
alzinars i les rouredes, cal remarcar
el pi blanc {Piíms lidlcpaiíis). que es
va c o n t i n u a r estenent pe) cap de
Creus, el M o n t g r í , la Garrotxa...
També ha esrat considerable Tcxtensió d'altres coníferes. com el pi roig
{Piíais sY¡vcííris), el pinasrre {PÍIIUÍ:
pinaster), la pinassa {Piniií ín^ym)...,
acompanyades per especies íorestals
tan problematiques com Teucaliptus
{Biciilypiuí ijiohulus). A aixó cal afegir-hi les plantacions de pollancres
de difcrents especies {Popuiíií: sp.) i
plíitans {Plíuniiüí hyhriiia) a moltes de
les pbnes al-invials. Tot plegat, sense
cap mena de respecte per elements
paisatgistics i ecológics tan fonamentáis com son els hoscos de ribera, en franca regressió en les darreres
décades tant per Tactivitat forestal
com per l'extracció d'arids destináis
a proveir de materia primera ei sector de la construcció.
A mujan decada deis 51) també
es va mtensificar raíluéncia turística, i es va comen^-ar a p r o d u i r
Tarribada massiva de furistes a la
Costa Brava. A la vegada, gradualnient. es van c o m e n t a r a intensificar els processos especulatins i urbanitzadors
q u e han
acabat
originant la lamentable situació actnal de la nostra costa, un resultat
l^ruit d ' u n niodel turístic massiii
q u e ha d o m i n a t des de llavors el
desenvoliipament econóniic, urbanístic, paisatgístic i social de hi costa gironina. Aquest procés va ser
refor(;at per la implementació d"algunes grans infraestructures, com
Taeroport Girona - Costa Brava,
inaugurat l'any 1967 amb una clara
vocació turística, o la construcció

L'Estartil a comengament de segle i l'any 1999.

del tra^at gironí de l'auíopista A-7,
que va arribar a la frontera de l'Est:it francés l'any 1975. Aquesta autopista, a liles de teñir una incidencia directa en el paisatge, ha estat

un element cabdal en la dcterminaci6 del model de desenvolupament
económic i social, i també ha c o n dicionat decisivament Tevolució
paisatgística.
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Un deis canvis que mes incidencia han tingut en l'evolució del paisatge ha estat el declivi del carboneig amb l'arribada de butá i del desenvolupament
industrial, la qual cosa va afavorir especialment l'expansió de la superficie forestal. Aquesta slíuació la va radiografiar perfectament Josep Pía a
diferents indrets de les nostres contrades, com per exemple a la Garrotxa
(Pia, 1974, p.443):
L'aparíció del butá ha mort el carbó vegetal que produia aquesta comarca.
Quan hi havia aquesta prodúcelo, els homes d'aquests masas i d'aquests
vemats, avui abandor)ats, hi trobaven un jornal per passar l'hivern, que
és una estado molt llarga. Treballaven en el bon temps la sera térra,
pero després venia l'hivern, que no s'acaba mal. Amb els muís de bast
feien tragines de llenya o de sarrlons de carbó, telen de carboners o aterrajen les plantes. Guanyaven fent tots o alguns d'aquests oficis, i quan el
carbó s'acaba elsjornals s'acabaren. Mantenir la familia fou impossible i
peraixó se n'anaren. Fou aquesta falta -al meu entendre- de ¡ornáis hivernals el que produi el despoblament de les valls de la Garrotxa mes característiques. Paral-lelament l'atraccló industrial d'Olot, de Banyoles, de
Sant Joan les Fonts..., de Girona. La despoblado agafa un aspeóte rodó
ineluctable.
D'altra banda, a mes de la progressiva desaparició d'activitats tradicionals,
Pía va testimoniar també el sorgiment de nous sectors económics, com el
turístic, fet que comportava noves perspectives per a la població de la
Costa Brava pero albora greus perilís per al seu paisatge {Pía, 1968,
p.220-221):
Foren els particulars i els organismes locáis (enmig d'un desorl considerable)
que emprengueren sense ordre ni concert íacolliment de la invasió humana que es produi I. naturalment, ocorregueren les coses de sempre:
l'especulació sobre terrenys, el boom de la construcció, la transformado
-almenys superficial- de la mentalltat de la gent... Ara s'ha fomentat el
turismo de masses i s'ha destruit el paisatge.
Pero evidentment, en el moment de parlar deis canvis provocáis peí turisme
en la realitat paisatgística de la costa gironina cal fer esment obligatóriament d'Yvette Barbaza i la seva excel-lent obra El paisatge huma de la
Costa Brava. Aixi, per exemple, en el próleg de l'edició catalana d'aquest
treball, tal com també ja havia apuntat Josep Pía, l'autora recorda (Barbaza, 1988. p. 5-6):
En canvi, la irrupció del turisme es va revelar d'entrada com una variable fortament pertorbadora deis equilibrls anteríors, fossin físics, blológlcs o humaos... N'hi hauria hagut prou fent que la seva expansió bagues estat
dins les possibilitats del medi. L'estesa d'»urbanitzacÍons'- gegantines a
les llargues platges del litoral no son escandaloses per forga; pero que els
nostres petits ports ¡ cales quedin submergits i ofegats peí formigó és realment imperdonable. De fet, aquesta destrucció de paisatges ha estat
acompanyada d'un desequilibri ecológic, d'una explosló especuladora,
d'un capgirament de les relacions socials...

D e m a n e r a p r o g r e s s i v a es va
anal" p r e n e n t consciéncia eiels estralls que aquest niodel de desenvolupanienc turístic provocava en el
patrinioni natural. Aquestü preocupació es va veure claranient amb la
c e l e b r a c i ó de T a n o n i e n a t D e b a t
Costa Brava, que va teñir lloc l'any
1971"). En diferents comunicacions i
en les m a t e i x e s c o n c i u s i o n s ja
s'apuntava que el nialbaratanient del
recurs paisatiíe es pedia convertir en
la principal hipoteca per al fntur turístic de la Costa Brava. Així dones,
es va fer una crida per preservar alguns deis enclavanients que encara
s'havien salvat del veritable naufraí;i
paisatgístic que s'estav;) patint des
de feia dues decndes.
Per ;u]ue!Ie.s niateixcs dates es va
comentar a desenvolupar una intensa canipanya de mobiiitzacions i sensibilització q u e va p e r n i e t r e , p e r
exemple, q u e l'any 1"JH3 el l'arlanient de Catalunya fes ctecti\'a ia üei
d e p r o t e c c i ó deis a i g u a m o l l s de
¡"Emporda. Una mica abans s'havia
iniciat també la canipanya de salvaguarda de ia zona volcánica de ia
G a r r o t x a . q u e va c u l m i n a r Tany
1982 amb una altra lleí de protecció.
Altres espais de la costa van haver
d ' e s p e r a r l'eiitrada en v i g o r del
P E I N , l'any 1993. per gandir de
protecció efectiva, i n'hi ha que encara s'esperen. Fa ben p o c . l'any
1997, el Pacronat de Turisme de la
Costa Brava \'a presentar el Pía de
Desenvolupament Turístic Sostenible
de les Comarques Clironines, oii e.s
contintia insistint q u e una de les
principáis debilitats del model turístic és la destrucció del paisatge, i es
planteja com una de les estrategias
de futur la necessitat de prioritzar la
protecció de l'entorn. Així dones,
davant de la necessitat repetidament
reconeguda de conservar els bocins
de paisatge que resten a la nostra
costa, sorprén, i tal vegada indigna,
que encara siguin necessaries canipanyes com les de «Salvem Castell».
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sos al PEIN pertanyen a árees m u n tanyoses on la poca agricultura i ramaderia que queda sobreviu en condicions generalment precáries, i per
tant, la manca d'ajudes oficiáis implica un abandonament progressiu
de moltes d'aquestes explotacions i
la continuació del procés d'uniformització paisatgística. Aquesta dinámica implica també Tincrement del
risc d'aparició de fenómcns paisatgísticament tan extrems com els incendis forestáis, que colpegen cada
cop de manera mes reiterada i recurrent molts espais boscosos.

«Salveni el Crit» o en contra de la
dársena de i'ortiÜgat. Qiiantes vcü;ades heni d'cnsopeL;ar anib la mateixa
pedra? Peí que sembla, nioltes mes
de dLies!
Avui dia aquesta pressió urbanitzadora s'ha despla^at en part al rerepaís litoral, anib la construcció, per
exeniple, d'un iniportant nombre de
camps de golf o a m b els projectes
d ' i m p l a n t a r un b o n reguitzell de
pares temátics que ja disposen de!
respectiu suport municipal: el Pare
Eqüescre de Bascara, el Pare de la
Música de LJoret de Mar. el Centre
Europeu de les Arts Visuals de B!anes... Els espais de muntanva també
han patit els etectes d'aquesta dinamica, com mostra de manera paradigmática el cas de la Cerdanya. En
aqüestes comarques niuntanyenques
s han incrementat els projectes i la
pressió, friiit especialment de la forta
promoció deis esports d'hivern, que
s'ha complenientat darrerament amb
els esports d'avonttn-a.
Un aitre element que ha coniportar importants canvis conjuntu'•ais i sobtats en el paisatge ha estat
l'entrada de l'Estat espanyol a la C o munitat Económica Europea l'any
' '^'^3 i la influencia en el món agrari
i ramader que ha tingut la política
agraria comuna (PAC). Aquesta iníluéncia es va comentar a percebre a
partir del 1991, que fon el primer
any d'ajudes agráries provinents de
la CEE. La nova política va comportar subvencions per a tot un eonjunt
de productes en detriment d'akres.
Així, per exemple, un primer resultat ben palpable va ser la introduceió
massiva del gira-sol, que posterior'Tie'nc, a causa de la s a t u r a d o p r o gressiva del niercat, ha anat essent
substituít per altres menes de c o n reus mes productius, com ara el blat
de moro. Sens dubte. en un futur
immediat, l'Agenda 200(1 incidirá de
manera rellevant en les produccions
agráries i ramaderes i en el paisatge
de les comarques gironines.

El Congost del Ter modificat
per la construcció de la variant
delaN-ll per Sanl Daniel,
segons un pósterde l'Agrupació
Naturalista de Girona.

L'any 1993 va entrar en vigor e!
Pía d ' E s p a i s d ' I n t e r e s N a t u r a l
(PEIN) q u e j a preveía la Llei d'espais
naturals de Catakmya de l'any 19^5.
Aquest pía va convertir en sol no urbanitzable el 30,8% de les comarques gironines, un percentatge ostensiblenient superior al 2 1 % de la
niitjana catalana. Pero aquesta quatificaciü de sol no urbanitzable no garanteix el manteniment del ríe paisatge en mosaic, tot i que el PEIN
plantejava entre els seus objectius el
suport a les activitats tradicíonals del
món rural. En part. aquesta sitnació
és fruit de rincompliment deis compromisos pressupostaris del mateix
pía, ja que durant el p r i m e r quadrienni d'aplicació (1993-96) només
s'hi va destinar el lO'Xi del total previst inicialnient. Cal teñir ben present que bona part deis espais inclu-

A mes, el PEIN no exclou tampoc
la realització d'altres agressions contra
el nostre patrimoni paisatgístic i natural si es disposa del consentiment de
l'Administmció, al qual només cal afegir la presentado d'un estudí d'impacte ambiental. Un exponent ben actual
d'aquesta situació és la construcció de
línies d'alta tcnsió.
El Pía Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat l'any 1995
amb la perspectiva de ser el punt de
referencia del planejament a Catalunya fins a l'any 2026, es va rcferniar en el manteniment í la potenciació d ' u n niodel ciesciUHiliipisla
fonamentat en un fort creixenient
tant urbanísric com d'infrastructures.
En canvi, com ha denunciat l'arquitecte Agapit Borras a nayh\>id i tcniloi'i de Cúlaluiiya, es va deixar per a
mes endavant (?) un e l e m e n t tan
transcendent per al tutur paisatgístic
com és el Pía Sectorial de Sois d'Especial Interés Agrícola. En definitiva, els sectors agrícola, ramader i forestal, tan importants per al futur del
nostre paisatge, hi son tractats de
manera només coMateral, i han acabat convertint-se en la ventafoes del
futur model territorial, peiqué no
teñen la consideració d'elements estructuradors. Ai cap i a la fl, el paper
que se'ls atorga és el d'espai de reserva davant les necessitats futures d'cxpansió urbanística o d'implantació
de noves infraestructures.
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Els efectes del procés
uníformítzador
del paisatge
Aquest procés iiniformitzador del
paisatge, a niés de les conseqüéncies
de caire escétic, implica també una
greu alteració biológica. Així dones,
s'ha convertit en un altre e l e m e m
que juga a íavor del que es coneix
com 3 pérdua de la biodiversitat; en
definitiva, la redncció de la riquesa
d'espécies, d'ecosistemcs i de la diversitat genética. M o l t e s especies
animáis que s'havien adaptat a vinre
en aquest paisatge en mosaic de
mica en mica es veuen condemnades
a la dcsaparició o a una reducció
m o l t i m p o r t a n t del sen n o m b r e
d'exemplars. Aquesta és una inercia
alimentada per l'expansió del nión
forestal, que afavoreix les especies
própies deis indrets boscosos, 1 per

l'expansió del món urbá i de les infraestructures. que suposa directament l'eliminació de la vida vegetal Í
anima! a les zones que es van ocupant fisicament, i que indirectanient
provoca efectes tan perversos coni el
de la fragmentació d'hábitats, amb la
consegüent impossibilitat o dificultat
de comunicació entre les poblacions
de les distintes especies que perviuen
en aquests fragments mes o nienys
naturals. Aquesta dinámica aboca
moltes especies a la seva dcsaparició
progressiva, en el cas que les dificultats d'intercanvi siguin insalvables
i/o que ¡es poblacions aílJades siguin
excessivament reduVdes. Son algun.s
deis efectes niés pérfids i gairebé imperceptibles de Tactual evolució paisa tgística.
U n n o u e l e m e n t ara c o m ara
d'incidéncia incalculable i que condicionará sens d u b t e el t u t u r del

Sant Martí Sacalm, ai peu del cingle del Far, l'any 1998.

nostre paisatge és l'anomenat canvi
climatic, Tot apunta que el progressiu escalíament del planeta, truit
principaíment de les emissions de
dióxid de carboni. modificara de
manera molt profunda les possibilitats de subsistencia de bona part de
les especies vegetáis i animáis en les
arees de distribució actual. Probablement es produirá una redistribució gradual d'espécies cap a latituds
SLiperiors, tendencia q u e ja es c o men(,-a a detectar, per exemple, en
alguns invertebrats que son especialment sensibles a les modificacions
de les condicions ambientáis. Així
niateix. s'originara una profunda alteració de les possibilitats i de les
practiques agraries, ramaderes i forestáis que s'han dut a terme tradicionalment. Els resultats i les conseq ü é n c i e s d ' a q u e s t p r o c é s en un
territori tan trinxat com el que t e nim son un enigma, una veritable
caixa de Pandora.
Una aitra mena d ' u n i t o r m i t z a ció que s'está produint, i que c o n nectaria directament amb el centre
d'interés i la perspectiva de l'anomenada geografía humanística, es
basa en la certificació qtie aquesta
homogeneVtzació del paisatge ha
superar el vessant purament fisic i
sembla que s'esta p r o d u i n t també
en la percepció de la gent. Cada
vegada els paisatges son viscuts,
s e n t i t s i e n t e s e s pels i n d i v i d u s
d'una manera mes similar. N o és
mes que un altre productc de l'estandardització progressiva de gustos
i tendéncies que de mica en mica
s"ha anat c o n s o l i d a n t sota la i n fluencia deis niitjans de comunicació de masses en el marc del procés
de globalitzaciü. Aquesta dinámica
també ha estat atavorida per la d e saparició de molts antics oficis i
feines Iligades al m ó n rural tradicional, qtie aportaven altres menes
de visions i sensacions sobre el paisatge, els seus elements i. en definitiva, sobre la relació societat-medi.
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La vjla de Palamós, a comengament de segle.

Perspectives de futur
El procés que lia patit i está patinr el
nostre paisatge no sembla que hagi
de canviar de manera especial en un
futur immediat, ja que continuem
plenament immersos en un niateix
niodel de desenvolupanient caracteritzat per la seva insostenibilitat ambiental. El consum de terricori i paisatge continuará a l'ordre del dia, si
bé matisat per alguns ciements nous
en Tordenació del territori, coni el
Pía d'Espais d'interés Natural
(PEIN), que pot limitar els processos
urbanitzadors en algunes zones preservades. Tot i aixó, a la major part
deis espais inclosos en aquest phi que
corresponen a árees de muntany;i
continuará el procés d'expansió forestal fruit deis niigrats fons que es
destinen a la pervivéncia de la po-

blació rural i les activitats agroramaderes tradicionals; unes activitats
convertides cada cop mes en realitats
gairebé antropológiques reservades al
gaudi turístic, scnse que se'ls atorgui
la transcendencia que teñen.
A la resta del territori tot apunta
que la tónica dominant continuará
essent el creixement urbanistic en
forma de taca d'oli. tant residencial
coni industrial, que anirá consumint
a poc a poc les niilloi-s terres agrícoIcs, en molts indrets ja convertides
en espais de reserva que esperen ser
urbanitzats. Aquesta dinámica anirá
acompanyada d'ini increment progressiu del trinxament territorial per
part de noves infraestructures -coni
el tren d'alta velocitat o l'autovia
Vic-Olot peí túnel de Bracons- i de
l'ampliació de les ja existents -el
desdoblament de Teix transversal, el

de la N-260...-. Tot plegat, acompanyat de noves i preocupants incerteses de futur. com les conseqüéncies
del procés de canvi climátic a escala
global.
Les intenses ombres que es reflecteixen sobre les perspectives de la
nostra diversitat paisatgística es
venen de vegades lleument compensades per la sensibilitat sobre el tema
que comencen a demostrar algunes
institucions. En algún cas es conien(;a a prendre consciencia de la
pérdua coMectiva que representa la
degradació progressiva d'uns paisatges que son el fruit d'inKi llarguíssima relació dialéctica entre el medi i
la societat; en definitiva, una herencia del passat, un llegat que cal conservar com a retlex de la historia
coMectiva i de les condicions ambientáis. Amb aquesta voluntat es va
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nostre divers paisatge, dissenyat al
llarg del temps en forma de mosaic
per una ingent a p o r t a d o d'energia
induida per I'activitat humana; un
paisatge que és també la garantía mes
sólida davant l'increment de la magnitud i de la recurréncia de fenómens tan devastadors com els incendis forestáis. Per tot aixt) cal insistir
que no n'hí ha prou d'encarregar estudis i mes estudis, sino que cal gestionar i actuar en fundó deis seus resultats. Es una premissa tan obvia
com necessária, en vista de l'evolució
paisatgística de les nostres comarques
i de les conclusions deis moks estudis
i treballs que s'han realitzat.

Cal r e c l a m a r u n a u t i l i c z a c i ó
apropiada deis c o n c e p t e s , p e r q u é
poques idees han servir tants cops de
coartada i engany com la de sostenibilitat, una paraula, peí que sembla,
gairebé mágica q u e és emprada a
tort i a dret per justificar qualsevol
mena d ' i n t e r v e n c i ó paisatgística i
territorial per mes insostenible que
arribi a ser.
Davant d'aquesta situació n o
gens optimista, m'agradaria cloure
aquest escrit de la mateixa manera
que R a m ó n Fortiá comeni;:ava Tobra
El mcdi natural a les comarques ^ironiIICÍ: reclamant la necessitat d'un p r o -

fund debat a l'entorn del fiitur del
nostre patrimoni natural i paisatgístic
i, en darrer terme, del modei de societat que volem llegar ais nostres
filis. L'objectiu final seria arribar a
i m p l e m e n t a r un model territorial
realment sostenible i rcspectuós amb
el nostre patrimoni natural i paisatgístic, i superar la deficient situació
actual que R a m ó n Folch va glossar
amb una agosarada comparado en el
prólcg de l'interessanr treball Ecoh\\^Ía
i ícriilori a Caialunya:
«A vegades la nostra política territorial recorda la sanitat sudanesa, capai;: de
garantir, mitjan^ant practiques mediques impecables, Féxit de les e.xcisions
de clítoris: en comptes de barrar el pas
a la bárliara murilació sexual de les nenes, s'assegura, «responsableiiient», de la
correcció quirúrgica de l'operació.
La pregunta, deliberadament descordada, és: quan tots els clítoris territorials liagin estat capats i trastocada
tota la fisiología del sexe paisatgístic cátala, ¿celebraren! joiosos el baixissim
percentatge d'iníeccions hagiides gracies a les prudents mesures sanitáries
adoptades? AJgiins ens avergonyim que
la cultura cientificotécnica pugui ser
posada al servei de tan altíssimes metes.
Posició, és ciar, que segurament será
considerada políticament incorrecta...».

Josep Vlla i Subiros é^ geógraf
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