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EDITORIAL 
L'excurs ionisme i la d e f e n s a de la na tura 

L'article primer de l'Estatut originari del CENTRE, entitat degana del 
nostre excursionisme, que s'ha mantingut pràcticament invariable d'engà 
de la seva fundado fins ais nostres dies —gairebé un segle— dedarava, ta-
xativament ; "El Centre Excursionista té per objecte recorrer les comar
ques de Catalunya, a fi de conéixer, estudiar i conservar tot el que hi ofe-
reixen de notable la naturalesa, la historia, l'art i la literatura en totes llurs 
manifestacions." 

En reproducir, ara, aquesta declarado de principis del nostre CENTRE, 
hi hem subratllat els mots conservar i naturalesa, perqué ells dos, tots 
sois, centren el nostre comentan editorial d'avui i, alhora que ens servei-
xen de presentado del número monografie que oferim a la considerado 
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deis nostres lectors, vinculen a l'actualíssima preocupado que el motiva 
un deis propòsits fundacionals, un deis neguits iniciáis del nostre gairebé 
secular excursionisme, mai no desmentits al llarg de la seva dilatada tra-
jectòria. 

San nombrosos els exemples que podríem esmentar de les ocasions en 
que aquesta preocupado ha revestit un carácter actiu. Un que escau de re
cordar el constitueix la defensa del bosc del Gresolet, duta a terme pe Cé
sar August Torres, de qui llegim, al butlleti del Centre de Vagost de 1921 : 
"Prou son les belleses naturals desaparegudes i massa la passivitaat ob
servada, malgrat els clams dels intéressais en llur conservado. Cal, dones, 
posar-hi un ferm aturador." "Jo que pue envanir-me de conèixer-lo, i de 
conèixer la comarca, pue assegurar-vos que la venda d'aquest formossis-
sim bosc, que val molt mes que el que us l'aprecien, és pa per alguns 
avui i fam per a tots demà, que us feu malbé un llegat que teniu el deure 
moral i a la volta escriptuari de trametre a vostres descendents i que no 
podeu malbaratar, i que la declarado de Parc Natural del Gresolet podría 
èsser una font de vida i prosperitat per a tot aquest boci de terra catalana 
i un motiu de satisfaccio i de vanaglòria, no sois per a la comarca, sino 
per a Catalunya entera que estimem." 

I al mateix butlletí, a continuado, trobem un escrit d'un altre pirineis-
ta eminent, Lluís Estasen, que diu: "Quan després de llarga caminada 
assolim un cim d'una muntanya fronterera, el nostre esperii es gaudeix de 
la contemplado de les planes i serres que es van allunyant fins a perdre's 
a l'horitzô. Mes a prop, la nostra atenció es fixa en les taques fosques que 
ens parlen d'extensos boscos que cobreixen les terres de Franca. Girem 
la vista vers migjorn i apareix la muntanya nua, recremada sota un sol 
roent on la vegetado és ben migrada, i sols de tant en tant veurem alguna 
verdor, que ens indica l'existèneia dels pins o avets. Tot seguii se us acuì 
una pregunta ; ¿És que per ventura, a les nostres muntanyes, els arbres no 
hi creixen? No deu pas èsser així: en molts llocs podreu encara veure el 
rastre d'antics boscos destruits per la destral on les soques escapçades 
s'aixequen de terra com llançant un punyent clam de protesta." 

Aquest any 1970, ha estât déclarât Any Europeu de la Conservado de 
la Natura. Com que aquesta declarado s'acorda perfectament a una preocu
pado, fa estatuida pel CENTRE i, com hem vist, efectivament sentida tos-
temps pel nostre excur sionisme, hem cregut convenient de dedicar-hi ínte-
grament aquest número extraordinari de "Muntanya". I no únicament 
per la pruifa de mantenir-nos fidels a una actitud tradicional i a una línia 
d'actuació dels qui ens precediren, sino també perqué sentim realment com 
un deure indefugible de contribuir, dintre el nostre àmbit, a intentar que 
hom prengui consciéncia de la gravetat que representa l'amenaça de des-
trucció i de degradado del paisatge i de la natura. No sabem en quina me
sura la nostra contribució pot resultar eficaç. El problema, certament, ens 
ultrapassa de bon tros. Però sí que estem convençuts que és solament aques
ta presa de consdéncia col-lectiva que, a la llarga, pot originar un fre con
tra aquest procès, que amenaça la desfigurado del paisatge, la pollució 
de l'aire i de Vaigua i, en suma, la destrucció del medi natural, i que cada 
dia revesteix proporcions mes alarmants. 
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La conservació de la natura, 
una qüestió vital per a la humanitat 

L'any 1970 ha estât déclarât, peí Conseil d'Europa, Any Europeu de la Con
servació de la Natura. 

Aquesta dec larado duta a terme per l'ôrgan de govern de la Comunitat 
Europea de Nacions, amb seu a Estrasburg, respon a la creixent i fonda preocu
pado que s'expérimenta arreu del mon a causa del procès, cada сор mes accé
lérât i amb nous aspectes, de destrucció i degradado del paisatge natural, 
d'ext inció d'espècies animais i vegetáis, de pollució de l'aire ¡ de l'aigua; en 
suma, de consum en proporcione excessives i alarmants del medi natural, f ins 
al punt d'arribar-se a l'amenaca de la mateixa existencia de la persona humana 
al nostre planeta. Aquesta preocupado, com és logic, és també sentida per 
diversos organismes ¡nternacionals, que intenten mobil i tzar els seus esforços 
i donar d i rectr ius dintre les sèves zones d'influència específica a fi de neutra
l i za r , en la mesura que sigui possible, els efectes d'aquests processos de 
destrucció i degradació. 

La preocupació internacional per la conservació de la natura és relativa-
ment recent. Els seus precursors poden ésser considérate el doctor Pau Sa-
rasin i el doctor P. G. Van Tienhoven, que ara fa рос mes de cinquanta anys 
van començar a entreveure la magnitud del problema i la nécessitât d'una 
acció preservadora. La Gran guerra, pero, va interrompre la continuació deis 
seus projectes. Després de la guerra fou demanada l'ajuda de la Societat de 
Nacions per a la fundació d'una organització adequada, pero no fou fins a 1934, 
i com a conseqüenoia d' iniciat ives privades, que es va obrir a Brusselles I'Ofi
cina Internacional per a la protecció de la Natura. 

Després de la segona guerra mundial , la Unesco, fundada en 1946, va em-
prendre to t seguit, sota l ' impuls del seu pr imer director general, Sir Julián 
Huxley, diverses act iv i tats referente ais problèmes científ ics del medi , alxí 
com a l 'estudi i a la conservació deis recursos naturals. L'organització posseeix, 
d'ençà de 1961, una divis ió de recerques relatives ais recursos naturals que 
comporta una secció d'ecologia i de la conservació, i un departament de les 
ciéncies del medi i de recerques sobre els recursos naturals. 

Pero un pas important en l'acció internacional per a la preservado del 
medi natural, fou la fundació, l'any 1948, sota els auspicis de la Unesco, i com 
a conseqüéncia d'una conferencia internacional convocada peí govern francés, 
de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i deis seus 
recursos (UICN) . La UICN es declara portaveu de to ts aquells a qui preocupa 
el trasbals de la natura degut a l 'home, com a conseqüéncia de l'expansió ur
bana i industrial rápida, de Texplotació desmesurada deis recursos naturals de 
la terra, fonaments de la supervivencia de l 'home. L'objecte principal de la 
UICN, és de promoure o sostenir totes les acclons que hagin d'assegurar, en 
un pía mundial , la perennitat de la natura i deis recursos naturals, no solament 
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a causa de llurs valors culturáis o cient i f lcs intrínsecs, sino també de cara al 
benestar economie i social que a la Marga ha de representar per a la humanitat. 
El secrétariat i la seu oficial de la UICN es troben a Morges, Vaud, Su'íssa. 

La UICN s'ha reunit diverses vegades en assemblea general. En el trans-
curs d'aquestes assemblées, que solen tenir Hoc cada dos o tres anys, son 
examinais amb atenció els problèmes de conservació que revesteixen un inte
rés particular, permetent, així, a la Unió de prendre posició. Com a conse
qüéncia de l 'Assemblea de 1960, celebrada a Varsóvia, es va elaborar el Pro-
jecte Especial Afr ica (ASP), que va constar de tres fases, la segona de les 
quais fou una conferencia a Arusha, Tanganica, durant el setembre de 1961, 
destinada a fer prendre conscièneia als Estats afr icans, independents de poc, 
de la nécessitât d'un us racionat del sò l , de l'aigua, de la flora i de la fauna. 
Una altra assemblea que va resultar especialment f ruct í fera fou la celebrada 
en 1968 a San Carlos de Bariloche, a l 'Argentina, amb la cooperació de la 
Unesco i de la Fao, que va reunir delegacions de tretze paì'sos de l 'America 
Llatina. I, f inalment, cal destacar la que es va celebrar durant els mesos de 
novembre i desembre de 1969 a Nova Delhi, a l'India, que ha vingut a precedir 
la Conferencia Europea d'Estrasburg. Creiem intéressant de reproduir la decla
rado de principis d'aquesta X Assemblea general de la UICN: 

Els représentants de les 42 nacions que han part icipât a la Assemblea 
general de la UICN celebrada a Nova Delhi , india, han adoptât per unanimitat 
la declaració seguenti 

Conscients que la bellesa de la Terra prove de Ja l lum, de la riquesa de la 
seva vegetació, de la seva flora i de la seva fauna i de la gran varietat dels 
seus paisatges, 

Conscients que d'ençà dels temps pr imi t ius, els pobles de la Terra, fins 
i tot sense recursos, han considérât la vida digna d'esser viscuda a causa 
d'aquestes riqueses naturals, i 

Conscients que l 'home, eixi t eli mateix de l 'evolució, és t r ibutar i de l'es-
tabi l i tat i de la capacitat de regeneració del seu medi, 

Conscients així mateix del r i tme de creixença alarmant de la població 
mundial, 

Del fet que el desenvolupament economie depèn enterament de la ut i l i t -
zació deis recursos naturals que sovint són explotats sense considerar-ne la 
possibi l i tat de renovado, 

Que, d'aquest fet , una gran part de la terra, un altre temps ben irrigada 
i fér t i l és ara empobrida i degradada, 

Que els recursos vegetáis, animais i estèt ics, un temps abundants, han 
estât assolats, 

Que, per tant, si la humanitat ha d'aconseguir una qual i tat de vida elevada, 
cal d'ara endavant conservar i restaurar els recursos que s'exhaureixen ràpi-
dament i 

En fi, que els recursos naturals de la Terra const i tueixen una herencia 
de la quai depèn inéluctablement la supervivencia de les generacions futures, 

Nosaltres, membres de la Unió Internacional per a la Conservació de la 
Natura i dels seus Recursos, reunits a Nova Delhi en novembre de 1969, 

Afirmem de nou el nostre principi fonamental en tant que Unió Interna
cional d'Estats, d'organitzacions i d' individus afectats, que és 
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d'incitar v ivament tots els governs i els pobles a adoptar la conservado 
i la protecció deis valors a llarg termin i com a principi de base del desenvo-
lupament, mes que no pas com una exp lo tado de cara a beneficis a curt 
termin i , 

de suscitar polít iques racionáis d'ut i l i tzació del medi i de promoure una 
protecció deis ecosistemes humans i animáis contra abusos i depredacions, 

d'encoratjar i de contribuir a establir una leg is lado coordinada i conven-
cions ¡nternacionals a f¡ de regular la ut i l i tzació i el tráete del sol , de l'aigua, 
de Taire, de la flora i de la fauna, de reduir la polluci'ó i de protegir els paisat-
ges en general i certs ecosistemes especiáis en part icular, i, en resum, 

d'incitar v ivament totes les nacions a teñir cura deis valors que fan la 
vida possible i válida. 

Per la seva banda, la Unesco, a part del patrocini que ha atorgat cons-
tantment a les act iv i tats de la UICN, no ha deixat de traduir en accions con
cretes la seva preocupado peí problema de la conservació del medi a nivell 
mundial. Una d'aquestes accions que cal destacar fou l 'organització l'any 1968 
de la Conferencia intergovernamental sobre les bases científ iques de la uti
l ització racional i de la conservació deis recursos sobre la biosfera, comuna-
ment anomenada Conferencia de la Biosfera, que va donar una nova projecció 
a les act iv i tats de l 'organització. Com a conseqüéncia, i després deis debats 
de la 15 sessió de la Conferencia general de l 'organització, aquesta ha decidi t 
fer de «l'home i el seu medi» un deis temes principáis del seu programa futur, 
no solament en el sector científ ic, sino també en els sectors de ciéncies 
socials, de l'educació i de la in fo rmado. Aquest ú l t im aspecte és clarament 
ref lect i t en el portaveu de la Unesco («El Correo de la Unesco» en l 'edició que 
usualment ens arriba) en qué son constants els treballs sobre aquesta temá
tica, destinats a orientar i informar el públic i a fer-los-en prendre consciéncia. 

Després de la Conferencia de la Biosfera de l'any 1968 (Unesco) i de la 
Conferencia de Nova Delhi de 1969 (UICN), no és d'estranyar, dones, que el 
Consell d'Europa d'Estrasburg decidís de proclamar aquest any 1970 Any Euro-
peu de la Conservació de la Natura i convocar una conferencia deis seus estats 
membres, que va ser celebrada a la seva seu el mes de febrer, a fi de consi
derar el problema c i rcumscr i t en l 'ámbit de la seva jur isdicció. A la confe
rencia, pero, assist i ren també algunes delegacions d'estats no membres, totes 
les quals presentaren informes sobre els diversos aspectes de la conservació 
del medi que, essencialment, es poden agrupar en quatre apartats a) Agr icul
tura i s i lv icul tura; b) Industria; c) Urbanització, i d) Lleures. Al f inal, es va 
elaborar una declaració, que caldrá considerar d'ara endavant com la carta de 
l'ús racional del medi a Europa, i que hem cregut interessant de reproduir 
íntegrament. 



DECLARACIÓ ADOPTADA PER LA CONFERENCIA EUROPEA 
SOBRE LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA 

DECLARACIÓ 

Eis governs deis Estats membres del Conseil d'Europa que han proclamât el 
1970 Any europeu de la Conservado de la Natura i la présent Conferencia euro
pea sobre la Conservado de la Natura —la quai ha reunit homes pol i t ics, alts 
funcionaris i experts governamentals ¡ internacionals, científ ics i industr iá is— 
havent estât convocada pel Conseil d'Europa a fi de fixar les grans unies d'una 
polít ica europea d'arraniament i de va lorado del medi. 

La Conferencia declara: 
1. La ut i l i tzació i l 'arranjament racionáis del medi han de tenir una espe

cial pr ior i tat dintre la polít ica nacional deis governs i èsser objecte de les do-
tacions pressupostàries adequades. Cal que sigui establerta una responsabil i tat 
minister ial ben definida per a la valoració i la ut i l i tzació de les terres i deis 
altres recursos naturals i la conservado de la Natura. 

2. És convenient de reforçar o de completar l'accio duta a terme per com-
batre la poílució de l'aire, de l'aigua i del sòl i d'elaborar, amb aquesta f inal i tat, 
com mes avíat mil lor, unes normes d'acord amb el pía internacional. 

3. Les legislacions i les reglamentacions adoptades a fi de salvaguardar el 
medi i la seva qualitat han d'estar harmonitzades en la mesura necessària ai 
nivell europeu. 

PREÀMBUL 

Avui dia, a Europa, tothom pot adonar-se deis símptomes inquiétants de la 
poílució i de la degradació del seu medi i de les amenaces greus que hi pesen. 
El medi natural experimenta unes accions com a consequència d'una uti l i tzació 
incontrolada i sense discerniment de l'espai i d'una exp lo tado irracional deis 
recursos; en un gran nombre d' indrets, el sòl està en vies d'erosió, l'aigua bruta 
de resultes de l'ús que se'n fa, l'aire peri l losament poílu'ít, el paisatge des-
figurat, la vida salvatge en regressió, les deixalles de tota mena s'acumulen a 
un r i tme que es va accélérant i eis equi l ibr is biològics es t renquen. 

PRINCIPIS 

1. La Natura és la proveídora deis recursos i deis gaudis necessaris a la 
Prosperität material de l 'home, al seu benestar físic ¡ mental així corn a la seva 
vida espir i tual . Aquests recursos i gaudis han d'esser explotats en funció deis 
processos i deis equi l ibr is naturals fonamentals. 
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2. La valoració ¡ la ut i l i tzació racional d'aquests recursos han esdevingut 
essencials en rao de l 'augment demografie i del progrés tècnic. A f i de resoldre 
aquests problèmes, és indispensable adoptar un mètode d'acostament cient i f ic 
fundat en l'ecologia i que apunti a afaiçonar el nostre medi de manera que pugui 
satisfer les necessitats de l 'home, présents i futures. Aquest mètode ha d'inspi
rar totes les determinacions i les décisions que incideixin sobre el medi . 

3. És convenient de sospesar els costos de la conservació del medi i els 
de la no-conservació. 

4. Tot planif icant la ut i l i tzació de les terres i deis recursos naturals, cal ten-
dir a mantenir la mes gran diversi tat possible, penyora de l 'estabi l i tat del medi 
i de la seva quali tat. 

5. A Europa, així com a les altres régions for tament industr ial i tzades, els 
principáis problèmes de l'hora présent en matèria d'arranjament son els se-
güents: 

(I) arranjament del medi natural i valoració deis seus recursos; 
(II) e l im inado , evacuació i reut i l i tzacló deis subproductes i de les deixa-

lles de la societat moderna; l'ús cícl ic in interromput d'aquests subproductes i 
deixalles cal que sigui près part icularment en cons iderado. 

(III) l'ús de productes tòxics. 
6. Aquests problèmes no podran èsser resolts si cada europeu, conscient 

del que hi ha en joc, no mesura la seva responsabil i tat personal envers el medi 
que li és propi. 

LES GRANS LÍNIES D'ACCIÓ 

PLA INTERNACIONAL 

1. La Conferencia declara que la polít ica i les mesures que proposa només 
podran donar résultats si els governs r e f o r e n , desenvolupen i coordinen llur 
esforç de cooperació en el si de les organitzacions internacionals existents. 

2. Atenent aquesta f inal i tat, la Conferencia demana vehementment al Co
mité de Min is t res del Conseil d'Europa que reuneixi urgentment una Conferen
cia minister ial europea a la quai haurien d'ésser assignades les tasques se-
güents: 

(I) Passar revista ais programes respectius de les organitzacions inter-
governamentals que existeixen a Europa i promoure'n la coordinació; 

(II) Convidar les organitzacions internacionals interessades a prendre 
mesures de cara a .l 'adopdó de normes internacionals per la industria euro
pea, en part icular per la fabricació d' insect ic ides, de s istemes de sort ida de 
gasos deis vehicles i deis motors d'avions, a f i de reduir-ne i, de mica en mica, 
d'eliminar-ne els efectes nocius. Convindria, en el seu cas, de negociar unes 
convencions a fi de faci l i tar l 'aplicació d'aquestes normes sobre una base euro
pea harmónica; 

(III) Promoure l 'harmonització de les legislacions nacionals referents al 
medi ; 

(IV) Examinar la proposició que té per objecte d ' inst i tu i r una aútori tat 
europea que t indr ia com a missió orientar i supervisar l 'arranjament del medi 
natural a Europa, i considerar la' possibi l i tat de convidar els pa'ísos europeus 
no-membres del Conseil d'Europa a participar en els treballs d'aquest organisme; 
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(V) Examinar la proposició minister ial que tendeix a estudiar la possibi-
l i tat de crear un Fons europeu de lluita contra les pol lucions. 

3. La Conferencia proposa que el Conseil d'Europa elabori un protocol a 
la Convenció europea dels Drets de l'Home que garanteixi a tothom el dret a 
gaudir d'un medi sa i no dégradât. Aquest protocol haurà d ' inst i tu i r el dret de 
respirar un aire i beure una aigua raonablement exempts de poHució, el dret 
d'esser protegit contra els sorolls excessius i d'altres nocivi tats, i, encara, el 
dret a un accès raonable al l i toral , al camp i a la muntanya. 

4. La Conferencia proposa dorgani tzar intercanvis, seminaris i trobades in
ternacionals per al jovent europeu a fi de preparar-lo a assumir la seva respon 
sabil i tat pel que fa al medi. 

PLA NACIONAL 

La Conferencia engatja insistentment els Governs a: 

5. proclamar públicament durant el transcurs de l'Any Europeu de la Con
servado de la Natura (1970) llurs object ius en matèria de pol i t ica del medi ; 

6. prendre amb tota urgencia mesures per a combatre la poHució. atenuar 
el sorol l , impedir un desenvolupament industrial o urbà ant iestèt ic o insalubre 
i assegurar la conservado del medi a Europa; 

7. definir i repartir les responsabil i tats pel que fa a l 'estratègia de l'arran-
jament del medi ais nivells polí t ic, administrat iu, científ ic i professional; 

8. promulgar I lei s per a assegurar una planif icació, un arranjament i una 
conservado eficaços del medi, i crear equips interdiscipl inaris d'especial istes, 
i de cienti f ics encarregats de dur-les a terme; 

9. dreçar plans a llarg termini per a la uti l i tzació i l 'arranjament racionáis 
de les terres, que comport in , especialment, mesures que permetin de garantir 
la reconstrucció, el mi l lorament i la conservado del medi a les régions rurals 
així com a les zones de transició entre la ciutat i el camp; 

10. assegurar els efect ius suficients de personal qual i f icai a fi de fer apli
car la legislació i aconsellar út i lment els industr iáis i els altres constructors; 

11. prendre totes les mesures practiques per a la recuperació i la reuti-
l ització de les terres abandonades i ermes, de cara sobretot a les act ivi tats de 
Heure i a la conservació de la vida s i lvestre; 

12. salvaguardar immediatament les zones l i torals i les vores dels Macs 
no fetes malbé i assegurar-hi el l l iure accès, amb mesures d'arranjament que en 
garanteixin la conservació; 

13. designar i salvaguardar els pér imètres que es prest in part icularment a 
la creació de parcs nacionals, o de reserves animais i vegetáis, i els indrets 
d' interès científ ic, histor ie, educatiu i estèt ic; 

14. implantar equips de Heures ben concebuts al camp i a les proximitats 
de les ciutats; 

15. fer l ' inventari i tenir una cura especial de les extensions retirades i 
sol i tàr ies que puguin èsser fetes malbé àdhuc per construccions no gaire im
portants; 

16. subordinar l 'autorització de construccions susceptibles d'afectar els 
paisatges rurals a la presentado i a l 'aprovació de plans d'arranjament del 
medi; 
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17. dedicar amb pr ior i tat al conreu intensiu les terres d'alt rendiment 
potencial. 

18. evaluar les terres margináis de cara a llur ut i l i tzació a f inal i tats apro-
piades, tot i considerant ben especialment la importancia que revesteixen les 
zones humides, especialment pel que fa a la fauna i la flora s i lvestres; 

19. reconèixer el paper cabdal que correspon a les poblacions rurals en el 
manteniment deis paisatges i de l 'equil ibri de la Natura i vetl lar perqué el l íml t 
crít ic de despoblació del camp no sigui ultrapassat; 

20. mantenlr l 'agricultura i la s i lv icul tura a les regions on troben mes dif i
cul táis que a les al t res, com a conseqüéncia de les condicions naturals, i a fi 
d'assegurar-ne la conservado; 

21. promoure la recerca científ ica a fi que forneix i els mit jans de Multa 
contra la contaminació del medi, que agafa formes que canvien incessantment; 

22. desenvolupar I mil lorar la in fo rmado i l 'educació en matèria del medi 
a tots els nivel ls, especialment suscitant la creació d'un diploma universi tar i 
europeu d'ecologia; 

23. encoratjar i ajudar el bon funcionament deis organismes privats, deis 
quals la Conferencia reconeix el paper insubst i tuible per a l 'enquadrament deis 
esforcos individuáis i l 'educació de l 'opinió pública. 

PODERS LOCALS 

24. La Conferencia afirma el paper preponderant de les autori tats regio-
nals i municipals en la concepció i la realització d'una polít ica d'arranjament del 
medi a Europa i convida els poders locáis a definir els pr incipis comuns cridats 
a guiar llur ac tuado sobre la base de l ' informe que li han presentai els Delegáis 
de l 'Assemblea Consult iva del Consell d'Europa i de la Conferencia Europea deis 
Poders Locáis. 

INDUSTRIA 

La Conferencia opina que: 
25. és essencial que s'exerceixi una cooperació permanent entre la in

dustria (empresa i s ind icats) , els poders públics i els especial istes de la con
servado per tal que el desenvolupament industrial pugui prosseguir amb efica
cia, causant el míním perjudici possible al medi ; 

26. els patrons i els treballadors de la industria han de reconèixer que a 
llarg termini la ut i l i tzació racional deis recursos naturals és en llur propi in
terés; 

27. to t ha d'ésser dut a la practica a fi de reduir la poí ludó al mín im; en 
particular els efectes nocius deis motors de combust ió interna, deis avions a 
reacció i deis productes químics ( insect ic ides, lubrif icants i detergents) han 
d'ésser el iminats com mes aviat mll lor. 

28. cal enl lest l r i aplicar unes técniques que permet in l 'el iminació de les 
deixalles, així com llur reut i l i tzació o llur emissió en una manera o una quan-
t i ta t tais que a la Marga puguin èsser absorbldes pel medi sense perjudicis. 

29. d intre el que permetin les possibi l i tats, les act iv i tats mineres han de 
permetre la reut i l i tzació de les terres un cop acabada l 'explotació. 
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ACCIÒ INDIVIDUAL 

30. La Conferencia estima que els ciutadans d'Europa han de: 
— prendre conscièncla que la sat isfaccio de Murs aspiracions legi t imes a 

un mil lor medi depèn, en una bona mesura, de l ' interès actiu i pràctic amb que 
hi contr ibuirán; 

— estar disposais a pagar el preu de la conservado; 
— augmentar llur ajuda efectiva ais organismes privats compétents; 
— unir l lurs esforços per enfrontar-se amb els problèmes locáis específics 

de poi-ludo i de degradació del paisatge. 
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1970 Any Internacional de l'Educació 
i Protecció de la Natura 
per Antonl J o n c h i Cusp inera 

Estem ja acabant aquest any i potser molts no hauran festejat dos fets , 
nosaltres d i r íem, transcendentals. Ens refer im ais que ens han servi t per a 
donar nom a aquest comentan. Celebrar quelcom és donar-hi importancia, 
lloar-ho, aprofundir en el seu coneixement i aixô, almenys, tots ho podem fer. 

La UNESCO treballa i val la pena que li 'n fem cas. Només ens cal l legir 
el seu portaveu, anomenat «El Correo de la Unesco», per a tenir-ne la se-
guretat. 

Les consignes que es varen llençar perqué polaritzés la nostra atenció 
durant aquest any, son les dues esmentades: Educació i Protecció de la Na
tura. Qui sap si ho hem portât a cap i el nostre rostre pot somriure amb 
pleni tud. 

La gent del món, cada dia, vol anar mes de pressa. Corre sense saber 
exactament el perqué; pronuncia el mot «feina», gairebé sois per esnobis-
me. La moda no afecta sois el vest i t , sino àdhuc, el rostre, i el que «es por
ta», avui dia, és la cara d'amo'ínat. 

El gran pecat nostre és la manca de diàleg. Parar-nos i meditar, conver
sar i anar garbellant el que ha passât per nosaltres, per t reure'n la conse-
qüéncia. Aixô és cap i ta l izar i fer-se autènt icament r ie. A ixô és, com ara d iem: 
formar-se, pujar de nivel l , per tal d'anar assolint la pleni tud. 

Heus aquí, dones, la gran ¡nterrelació que nosaltres veiem entre l'educa-
ció i el diàleg assenyat. No és, potser, una comunicado recíproca el que hau-
ria d'ésser l 'ensenyament véritable? El mestre és un dir igent i coordinador, 
pero la part icipació de l'alumne és indispensable. Si el catedràtic ha de ser, 
envers l'escolar, un home que «dona», no deixa d'ésser, així mateix, un alumne 
dins un món científ ic mes universal, on d'al tres, mes preparáis que el l , li ta
ran de mestres. Uns ens hem de donar ais altres allô que «tenim». Aix í —ja 
que en la distr ibució de les riqueses materials, tant ens costa de practicar 
l 'Evangeli— ens sent i rem una mica mes assossegats i f ru i rem d'una auténtica 
correspondencia. 

Fa goig i vér i tablement aixeca l'ànim enfront de tant com manca fer, sen
t i r la inquietud que ens presideix i tant com s'ha escr i t , durant aquest temps, 
en materia educacional. El Min is ter i d'Educació i Ciencia, ha fet popular la 
consigna: «estudiar a qualsevol edat i a qualsevol Hoc». Aixô sembla ésser 
del tôt necessari , car, segons ens diu la UNESCO, el nombre d'analfabets 
que ni ha al món actualment és de 810 mi l ions, xi fra que sobrepassa en 70 mi-
lions el darrer censament. És à dir, en comptes de reduir-se, el que fa és in-
crementar-se. Aixô és degut ais baixos recursos que teñen el pobles sub-
desenvolupats i que, contràr iament, son els de major índex de naixements. 
Diuen que el terme mit jà que inverteix una nació potent, en l 'educació, és 
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d'unes 1.000 pessetes per persona i any, mentre que en les pobres només 
arriba a 350 pessetes. Això explica ja una bona part del sent i t negatiu de les 
xi f res abans donades. 

De tot el que hi ha consignât, hi ha dos conceptes que ens caldrà tenir 
ben présents: la universal i tat de l 'estudi i la seva perennitat. És a dir: «tot 
és digne d'estudi i tot mereix i ha d'esser estudiat.» «No hi pot haver dues 
menés de persones: les bones per estudiar i aquelles que no ho son; totes 
tenen apt i tuds, sols la mida i l 'especialització en seran diferents.» 

Segons això l'educació neix amb l'home i amb eli mor. Tota la societat 
ha d'estudiar. El món del t rebal l , no pot defugir l 'estudi, perquè amb eli es 
dignif icarà. Una t i tu lació acadèmica no pot signif icar un acabament sino, tan 
sols, l 'assoliment d'una meta en el llarg carni de la vida. 

I ara ja, a ben segur, el lector es deu preguntar, per què es lliga l'Edu-
cació amb la Protecció de la Natura? És molt senzi l l . Educació voi dir com-
prensió i sense aquest concepte, ben assimilât, no hi pot haver diàleg entre 
l'home tecnòcrata i material i tzat, amb tota la força que li donen els éssers 
naturals fets diner, enfront del que defensa una lògica proteccionista, mig 
arrupit de por i amb el cant d'un ocell i la f la ire d'una pianta per tota advocacia. 

No podem oblidar l 'esforç que ens ha costat la c iv i l i tzació. No cai , tan 
sols, que ens fem enemics de l'era tecnològica en què v iv im. Contràr iament 
hem d'estar molt contents del nostre temps; eli ens està descobrint la po-
tència incommensurable del cervell que té l 'home. Deixar-nos trepi t jar la Duna 
ja voi dir alguna cosa. Malgrat tot , ens deixa ll igats darrera d'una boira de 
mis ter i , no permetent-nos veure on podrem arribar, i apaivaga aixi el nostre 
orgul l . Com podr iem, doncs, èsser tan inconscients per menysprear allò que 
és més nostre, com vér i tablement ho és el temps que ens ha tocat de viure? 
Però, si tècnica és civi l i tzació, també ho és la mesura. L'home pot ser-ho tot , 
menys inconséquent; seria negar-se tot allò mil lor que pot tenir i que el de-
f ineix com a èsser l l iure i evolucionat, a gran distància dels animais, encara 
que seguint interrelacionat amb el ls. 

Els recursos naturals poden i han d'esser ut i l i tzats. Però no és just po
sar tota la Natura sota el jou d'una mercanti l i tzació integrai . La unitat pam 
i el qui lògram, avui tan universals en la valorització dels éssers naturals, 
ens donen una ben clara definició del concepte que ens mereixem. Dir iem 
que, com als malfactors, hem posât preu al seus caps sense ni tan sols jut-
jar-los. 

Abans podiem dir que l'home necessitava la Natura i avui hi hem d'afe-
gir que la Natura també necessita l 'home. Al lò que va començar quan els 
prehominids o l'home de les cavernes aparegueren i que els conceptuava com 
uns depredadors més, sense gran signif icació en el règne animal, s'ha fet ma-
lal t is. L'home ja no és un èsser, de cara a la Natura, que participa del seu 
equi l ibr i , sino que n'es un explotador. Hi ha una guerra encesa, que no té 
repòs, molt més virulenta que qualsevol d'altra. Si peri l lós és el motor que 
transporta el canó, més ho és quan és converteix en «excavadora». La mà-
quina és el déu del nostre temps, una deïtat freda, sense cor ni prejudicis 
i per tant efect iva f ins al màxim. L'arbre s'agenolla mentre s'asseca, l'ocell 
s'amaga per ben morir, la terra t remola. Tots són acorrolats. És per això que 
la Natura necessita l 'home; potser és un t r iomf, potser n'es un pecat. 



La valí del Carlat amb la Coma de l'Orri al fons i el Gra de Fajol i el 

Pie de Mantinelló a cada banda, la baga de Queras a I'esquerra i el 

bosc de la Xoriguera a la dreta. Aquest arbre ha estat malmes com 

molts d'altres per construir la pista que arriba fins aquí (J. Llaudó). 

La societat humana necessita l 'operància, no pot pas viure sols de sen-, 
t iments i l lusionats. És necessari subscriure un pacte de convivencia i donar 
realitat a unes fronteres que garanteixin espais escol l i ts, suficients i orga
n i z á i s , de manera que una autèntica representació de la Natura és protegida, 
amb la pervivèneia de totes les sèves manifestacions, potencialitzades amb 
els valors que es creguin necessaris i que determini un conseil internacional 
proteccionista. Hem de saber on podem arribar perqué hi hagi equi l ibr i entre 
els recursos naturals renovables i les exigèneies de la tècnica. Potser, des
prés del que hem intentât exposar, ens sigui mes fàcil comprendre que sols 
un poble amb un nivell format iu enlairat, sera capaç de poder entendre i ac
c e p t a i que la Naturalesa no és seva i que no la pot malparar sino vol me-
rèixer, un día, el menyspreu deis seus propis semblants. 

El món hauria d'estar molt enfeinat a resoldre aquest agut problema. Nos-
altres també, tot mirant les contrades que ens son mes fami l iars. Per això 
vàrem estructurar l'«Escola de la Naturalesa», on educació i proteccionisme 
es confonen en una abracada. Hem de portar els nois al camp i hem de fer-
los-ho entendre. Potser costara una mica, però el l lenguatge sera compres 
i arribara el diàleg tan enyorat. Quan això sigui ens haurem salvai . Llavors 
serán fàci ls moites coses avui gairebé insolubles. El nostre Montseny, mun-
tanya senyera, podra agafar la perennitat i el que ara es posa en dubte i f ins 
i tot és mot iu de greuge, será bene'it per to ts , homes i pobles. A ningú no 
s'ha de fer mal si la conscièneia és recta. Hem di t subscriure un pacte, no 
hi ha d'haver cap intenció de robar. Quan l 'asfalt ens ho cobreixi to t amb 
la seva crosta negra, quan l'aire tot ja sigui fum i ens ofegui pulmons i es
per i i , l lavors voldríem ser en el jud ic i , perqué sols llavors estem segurs d'es
ser compresos. Quina vergonya, però, veure l'home condemnat! 
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Protecció de la natura o 
protecció de l'home? 
per R a m ó n Marga le f 

Aquests darrers anys —par lo d'un decenni, aproximadament— sovlntegen 
mes que mai art ic les, l l ibres, conferencies i congressos on es manifesta el 
sent iment de dolor i d' indignació davant la destrucció i les alteracions que 
l'home produeix en la naturalesa que l 'envolta. L'aparent intensif icació de la 
sensibi l i tat és motivada pels estral ls intensius i extensius: sembla que vo-
lem convert ir la Terra en una simple bola de fang. Es coneixen tants fets i 
s'han dit tantes coses que seria fácil redactar unes pagines posant exemples 
del mal que s'ha fet , comentant els efectes desagradables que pot tenir sobre 
la humanitat d'avui i de demà, i f ins suggerint t ímidament alguns reméis apli
cables, o amb energía ¡ agressivitat alguns reméis generalment no aplicables. 
Pero pensó que potser no cal insist i r una altra vegada sobre aixó mateix. 
Darrerament he t ingut ocasió de participar en diverses conferencies i grups 
de discussió sobre aquests temes i em sembla que sovint s'obliden aspectes 
importants. Corn a complément d'altres art ic les que es publiquen en aquest 
número, podría ser út i l comentar la nécessitât de situar dintre d'un marc mes 
ampl i , d'un marc cultural per dir-ho d'alguna manera, tô t el moviment de de
fensa de la Natura, i les possibi l i tats i l'eficàcia que aixô pugui tenir. 

Hi ha uns quants punts que em semblen gairebé axiomàtics: 1] L'eficà
cia d'un moviment de protecció real de la natura va molt Migada a l 'existència 
d'alguna mena de f i losofía general respecte a la poslció de l'home en la na
tura. 2) Com tôt moviment, corre el risc de burocratitzar-se o de convertir-se 
en argument o arma de discussió de grups, les ¡ntencions dels quais estan 
molt Iluny d'una sana i raonable defensa de la natura. El mes efect iu és 
treballar a nivell de l'educació i també en pet i ts grups molt actius. Ar t ic les 
publicats esporàdicament en revistes teñen poc senti t , si en els mitjans difu-
sors no hi ha una persistencia de cr i ter i i una insistencia discreta a tractar 
el tema. 3) Un concepte sentimental de la defensa, a llarg terme no és vàl id: 
S'ha de subst i tuir per una actitud mes raonada i dintre d'ella no fer-se massa 
i l lusions. No pot ser que un món amb molta gent sigui semblant a un món 
amb pocs habitants; pero hi ha un mínim de condicions a respectar, si la hu
manitat vol sobreviure amb una quali tat de vida mínima. 4] L'home és una es
pecie eminentment adaptable i pot v iure en condicions molt diverses, en un 
medi de ciment, sorol l , fum i drogues, de manera que Tactual interés, que 
ens sembla inst int iu, per una natura poc humanitzada, probablement és cul
tura l , com tantes altres coses, i pot desaparéixer. Ací hi ha un risc, una incóg
nita per l 'esdevenidor. 

Cree que meditar breument sobre alguns d'aquests aspectes, i potser 
d'al tres, pot tenir interés, i fer mes raonada, mes convençuda ¡ mes convin-
cent la nostra act i tud davant la natura i les perspectives i la conveniencia del 
que se'n diu conservació. 
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En el fons de les opinions pesa, potser mes del que sembla, la idea 
que un hom es fa de la posició de l'home en la natura. S'ha di t que l'home 
ha entrar def ini t ivament dintre el camp de la biologia des del temps de Dar
w in , ara fa un segle. És cert que la teoria de l 'evolució, si s'accepta, hauria 
d'apropar l 'home a la natura i augmentar el respecte, o si voleu la veneració, 
per ella. Però malgrat el que s'hagi di t , la teoria de l 'evolució ha t ingut menys 
influencia cultural de l 'esperable, ací i fora d'ací. L'home es veu encara con-
traposat a la natura, assegut com un rei , explotant-la i dir igint- la, i no part de 
la natura. No agrada pensar que estem units en un dest i comú. D'una manera 
no tota lment faceciosa es pot dir que l 'evolucionisme solament ha intéressât 
en el nostre país en un temps en qué tenia la quali tat d'enfurismar l'orga-
nització eclesiást ica. Ara això ha passât, i l 'home continua v iv int tan des-
connectat de la natura com a l'Edat Mit jana, i f ís icament encara mes, en sen-
tir-se'n mes independent. Una posíció igualment incómoda es troba en el camp 
de l 'estudi del comportament. Mol t sovint l 'estudl comparât del comporta-
ment de l 'home i deis animais, no interessa mes enllà de com es practica en 
les faules d'Esop i de La Fontaine, és a dir, de cercar en els animais els 
vicis i les v i r tu ts humanes i, no infreqüentment, de mostrar els animais com 
exemples del que hauríem de fer, i generalment en suport d'alguna opinió o 
f i losof ia. Qualsevol temptat iva d'aplícació oberta a l 'home de principis mol t 
generáis, com els de ter r i tor i o d'organització jerárquica, crea malestar. No 
s'explica d'altra manera que l l ibres mes aviat anodins d'un dramaturg. (Ar-
drey) hagin despertat una hiperreact iv i tat inquiétant en professionals estudio
sos del comportament, i els hagin induit a publicar l l ibres i art icles descon
certants, en els quais un hom descobreix un ressò de la mateixa ind ignado 
deis pr imers ant ievolucionistes, en pensar que a l'home se li podia suposar 
un parentiu amb la bestia. En reali tat, el cienti f ic cerca d'explicar la forma 
en qué han succeït uns fenòmens; però no pretèn just i f icar ni dictar una ètica 
individual. Jo sóc de l 'opinió que algunes d'aquestes act i tuds generáis, refe-
rents al camp biologie, però que ja han de formar part de la cultura general, 
pesen molt a l'hora de prendre les décisions que contínuament demana la 
nostra ¡nteracció amb les aiguës, els arbres, l'herba i els animais, amb l'en
tera biosfera, la germana biosfera que diria sant Francese, que amb raó ha 
estât assenyalat com a patró deis ecòlegs. 

Insisteixo mes, no solament perqué en el nostre país ens sent im encara 
mes lluny de la natura, f ins i to t en sent i t afect iu, no intel lectual, que en al-
tres terres, sino també per expressar l 'opinió —amb una certa inquietud— 
que tota aquesta act i tud potser té arrels mes esteses. S'ha dit —i probable
ment és cer t— que el cr ist ianisme admetia accidents antibiològics, però que 
el marxisme era sistemàticament ant ibiològic. En to t cas hi ha un grapat de 
f i losof ies modernes que veuen l'home molt desll igat de les real i tats biolo
giques. Tinc poca fo rmado per atrevir-me a afirmar si això té a veure amb 
una relació molt s imple: la ciencia té una fe elemental en la coherencia del 
món físic i la hipótesi de la coherencia de l 'univers repugna fondament molts 
intel lectuals. Havent donat la vol ta, en pie segle XX, cont inuem considérant 
l'home com un èsser angelical o diabòlic, però sempre desll igat de moites 
altres coses de l 'univers. 

Consti que no vull dir expressament que certes f i losof ies indueixin més 
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que altres, en la práctica, a maltractar la natura, ni tampoc que la reali tat 
cul tural , molt d i ferent de la genética en tots sent i ts i que pot establ ir innu
merables connexions interindividuals estabi l i tzadores, t ingui équivalent en al
tres nivells biológics; pero sí que la forma de pensar d'una época o d'un país, 
impregna i dona esti l al substràtum en el qual s'han de discut ir problèmes que 
interessen a to thom, com és la conservació de la natura. Per aixé un es malf ia 
de motivacions mes o menys espúries, com quan la defensa de la natura, la 
l luita contra la poílució, etc. s'usa s implement com a argument de crít ica de 
l'actuació o falta d'actuació del poder establert . 

Potser mes important és la reali tat concreta, el problema pràctic del que 
fem o farem en cada moment en qué actuem sobre la natura, en Tarea d'ac-
t iv i ta t de cadascú. Sovint s'adopta una act i tud esquizofrénica. Per una part, 
d'embadaliment davant els avéneos que permeten aplanar muntanyes, obrir 
llacs i canviar el paisatge, act i tud semblant a la del babau que admira la ci-
vi l i tzació en el tràngol i soroll de la gran ciutat, que voldria mes agitada, mes 
sorollosa i mes gran que les ciutats r ivais. Aixé es compensa fent, de tant 
en tant, una campanya a favor de conservar un arbre —tan pie d 'h is tór ia!—, 
0 una especie d'animal que s'esta ext ingint —ja no podríem anar-lo a cacar!—. 
Sovint es parla malament de la tecnología, que ens ha all iberat de Tesclavitud, 
pero que embruta Taire i l'aigua i malmet el paisatge; pero es desitja un auto 
mes potent i consumir i renovar mes sovint els productes mes variats. 

Voldria dir, s implement, que cal fugir d'aquestes acti tuds poc harmoni
ques i de les convíccions que hi porten, si n'hi ha. No ens poden servir ni 
per defensar ni per explotar racionalment la natura. Cal plantejar la qüestió 
d'una altra forma. Ens t robem en un món l imi tât ; la massa humana ha crescut 
molt ràpidament i continua creixent. És obvi que un món amb tanta gent 
no pot ser igual que un món molt menys poblat. És de creure que es des
truirán mes paisatges i que s'extingiran moites especies. Hi ha moites opi
nions sobre el destí de la humanitat, pero, que jo sàpiga, ningú no ha pro
posât mai el de guardia d'un zoo. 

Estem units al destí de tota la Terra, en un mécanisme molt complex 
1 pie de l l igams ínt ims. Pero els disposi t ius de regulació han canviat énor
mément en els darrers temps. Abans cada poblé actuava sobre un segment 
de la biosfera i no podia anar mes enllà de certs l ími ts; si feia massa estral ls, 
de retop la mateixa població humana en sortia delmada. És instruct iu el que 
ha révélât l 'estudi de les poblacions humanes que encara porten una vida 
de caçadors i reeoílectors: son inconsciemment conscients de la seva depen
dencia, no esgoten els recursos i en llur evolució —que no els ha portât enllà 
del paleol í t ic— han desenvolupat una série de complicats mécanismes de re
gulació de la població propia. No ha estât aquest el destí de la major part 
de la humanitat. S'ha fet agricultura i ramadera, i quan ha arruïnat unes terres 
se n'ha anat a unes altres i, mes tard, en Hoc de moure la població ha créât 
mit jans de transport i ha importât els recursos per a subsist i r . Aixô vol dir 
s implement que ha aconseguit fugir del mécanisme local de regulació i avui 
dia la humanitat és cada vegada mes solidaria en l 'exploració de tô t el mon. 

El consum deis productes naturals augmenta de manera accelerada. Hi 
ha una unitat comuna de mesura del que l'home demana a la natura, Tener-
gia, que podem expressar en calories si vo lem. L'aliment representa una quan-



t i tat de calories relat ivament pet i ta; però s'hi afegeix l 'escalfament, el trans
port, f ins i tot la mateixa preparació, la coccio —i l 'anunci !— deis al iments. 
Heu pensât en la quanti tat de calories assimilades per les plantes que es 
converteixen en paper imprès no l leglt i escassament Ilegible? Tot aquest in-
gent f lux d'energia ve de les plantes actuáis, de les plantes del passât —el 
carbó de pedra, el pe t ro l i— i ho consumim tot amb tanta rapidesa que estem 
hipotecant el futur . Pot semblar exagérât: però és cert que no val la pena 
gastar deu l i t res de gasolina per anar a piantar un p l . Avui dia el problema 
basic de la biosfera és el consum accélérât d'energia quasi tota la qual ha 
estât colada a través de rest ructura viva. Accelerar el f lux vol dir, simple
ment, s impl i f icar rest ructura i fer-la mes pobra, potser estèt icament menys 
atractiva. El bosc dona pas a l 'explotació foresta l ; els terrenys oberts al mo-
nocult iu. 

Tot això té també el seu ref lex economie i social. Perqué el consum 
d'energia «per capita» és molt desigual, i del fet de la seva desigualtat, els 
grups o els països que gasten mes, exploten i controlen els que gasten menys. 
Ací hi ha la di ferencia —expressada en un context ecologie— entre els països 
desenvolupats i els subdesenvolupats, o en desenvolupament, tal com es diu 
eufemíst icament. Però, paraules a part, la mesura neta és l'energia consu
mida per habitant: qui en gasta mes exerceix un control real sobre qui en 
pot gastar menys. Com que aquesta energia no té una associació molt pa
lesa amb idéologies pol i t iques, car tots els grups tendeixen a augmentar-la, 
es compren que uns i altres considerin la ciencia com a potencialment subver
siva, encara que la ciencia no ha d'emetre cap judici de valor, sino simple
ment una crida a la temperancia: que els països ries no facin sermons si no 
redueixen ells el f lux d'energia per habitant. L'objectiu més concretament ex-
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pressât de la conservació de la natura ha de ser, redulr el f lux d'energia, no 
malmetre coses sense necessi ta i , evitar canvis de Hoc inut i ls, etc. 

Com a consequència de la influencia a escala mundial de l 'home i de la 
capaci tai tècnica creixent, les accions i reaccions són mol t rapides. No ens 
n'adonem, i la catàstrofe ja ha pogut succeir. Tots els s istemes naturals han 
produit s istemes d'anticipació o predicació, d'adaptació a esdeveniments que 
s'esperà que vindran, com al dia succeirà la ni t i a la primavera l 'est lu. Abans 
que el canvi s 'esdevingui, els organismes ja estan previnguts. A l t res méca
nismes de regulado són mes lents, però efect ius. És mol t probable que una 
de les missions socials del científ ic sigui el fer d'anticipador: L'any passât 
a la revista americana «Time» es t i t l lava els ecòlegs de «nous Jeremies» ¡ 
aquesta expressió i la de «profetes malastrucs» s'han generali tzat. Dones bé, 
crée que s'ha d'acceptar aquesta f u n d ó , per desvetl lar Ja sensibi l i tat i fer 
que els object ius a llarg terme passin davant dels beneficis a curt terme —els 
unies que els économistes volen veure—. Haurem complert la nostra missió, 
tal vegada exagérant, si la reacció general fa esvair l 'alarma. El més t r i s t 
seria que més tard es pogués dir, brandant la testa: «Ja us ho haviem dit.» 

La poilució de l'aigua és greu, però es podria convert i r en fer t l l i tzant . És 
possible que la poilució de l'aire no passi d'un l imi t de certa incomoditat 
relat iva. L'expansió de pest icides causará la mort total de moites especies 
intéressants, obres d'art que per a molts són tan valuoses o més que les 
mi l lors creacions de l 'esperit huma, i s impl i f icará encara més els sistemes 
naturals. Probablement desapareixeran tota lment selves verges com les que 
exist i ren i de les quais encara queda algún retal i , i els baixos de corali serán 
destruï ts. Ara contemplem amb tr is tor aquesta perspect iva; però una altra 
generació potser no hi sera tan sensible. Ara hi ha poca gent que coi l leccioni 
papallones i és la molécula de l'acid desoxirr ibonucleic la que es diu que dona 
insp i rado ais pintors. Els centres d' interès canvien. L'afecte a la natura té 
molt de tradició cultural i a les grans ciutats hi ha infants que no han sor t i t 
de l 'asfalt, del c iment i dels solars. 

Avui dia el que sembla essencial és aconseguir un acord o programa a 
nivell nacional i internacional, per a conservar un minim d'estabi l i tat a la 
biosfera, que no es produeixi una erosió massa ràpida de. la terra, ni una poi
lució generalitzada dels océans i que, de retop, no s'alteri el c l ima. S'exigi-
ran uns grans esforços de la tècnica per mantenir o recrear una agricultura 
potser di ferent de Tactual i establ ir una certa forma d'aqüicultura ais océans, 
basada potser en l 'aprofi tament de la poi lució. Seria o será un món bastant 
d i ferent del nostre. Us hi plauria de viure-hi? En tot cas, sera una experien
cia més de les moites que ha emprès la humanitat. 

És certament dif íci l d' intentar qualsevol previs ió: És gairebé segur un 
gran augment de la capacitai tecnològica, i 'augment de la pob lado humana 
probablement s'anirà frenant; però potser no tan aviat com caldria i la pro-
porció de vel ls anirà augmentant encara. És molt poc probable que es mani
fest i prudencia en Tus de l 'energia, encara que és d'esperar que les circums-
tàncies portaran a no incrementar-ne el f lux amb la lleugeresa d'ara, cal no 
oblidar que el f lux d'energia dona capacitat de control sobre els al t res, i és 
poc probable que es renunciï al poder. Tot això si no hi ha el que en diuen 
«l 'holocaust nuclear», que es fa menys probable, perqué, tal com fa esperar 
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la biologia, els contr incants poderosos r i tual i tzen les sèves bregues —en dany 
de tercers que no son prou potents per a generar quelcom dec is iu—. 

D'uns comentar is sobre la conservació de la natura hem passât a un as-
saig fu tur is t lc . Tôt el que fem per mantenir un mon al mes semblant possible 
al que hem heretat, és treballar a favor de la persistencia d'una humanltat 
menys desgraciada, segons els nostres patrons. Perô és possible que futures 
generacions ens cr i t iquin dient que, en reali tat, el que elles aprecien no son 
Macs blaus vol tats de rododèndrons f lor i ts , sino la bellesa de l 'asfalt i de l'aigua 
exquisidament putrefacta. Potser sí, perô, a mes de defensar uns valors de 
la nostra cultura, que és transi tor ia, expressem la fe en un mécanisme bio
logie bàsic mes persistent. No sabem corn sera la biosfera del demà, perô 
l'home no podrà sort i r d'unes Neis d' interacció que son sempre val ides. L'ac-
t i tud d'inconscièneia davant el que s'esta fent pot activar mécanismes de 
regulado els efectes dels quais sobre tota la humanitat poden ser molt des
agradables. 

Sovint parlem malament de 

la tecnología, que ens ha 

alliberat de iesclavitud, 

pero ens embruta l'aire i 

l'aigua i malmet el paisatge, 

pero desitgem un auto mes 

potent i consumir i renovar 

mes sovint els productes 

mes variats (J. Nuet). 
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La protecció de la natura 
per Jac int Nadal I Pu igdefàbregas 

La teoria mes acceptada sobre I'origen de la vida la considera com a ré
sultat d'una sèrie de reaccions quimiques entre una sèrie de productes: aigua, 
anhídrid carbònic, amoníac, que contenia l 'atmosfera reductora in ic ia l . Els raigs 
còsmics arribaven a la Terra i catalitzaven aqueixes reaccions, que originaven 
les mes varies substancies organiques que suraven a l'aigua i que reacciona-
ven altra volta entre elles. A i x i anaven complexant-se i complicant-se; aixi es 
pot suposar l 'aparició de la primera molécula capaç d'autoperpetuar-se, i amb 
ella de la vida. A part ir d'aquest moment la vida es va diversif icar i encara va 
haver de passar per moments crí t ics de supervivencia com quan va aparèixer 
l 'oxigen l l iure, i amb eli les capes atmosfèr iques, que f i l t raven els raigs còs
mics. Si en aquell moment la vida hagués desaparegut, ja no s'hauria pogut 
formar, perqué les reaccions organiques de sintesi no haurien estât catalitza-
des pels raigs còsmics. 

Si acceptem aquest origen cornu del món v iu , fàci lment podem pensar 
que qualsevol alteració que introduïm farà trontol lar l 'equil ibri establert . L'Home 
ha de pensar, molt seriosament, sobre aquesta qüest ió, ja que està destrossant 
el seu patr imoni i el de la seva descendencia. 

L'accio de l'Home sobre la Natura és antiga. L'Àtica va èsser deforestada 
ja el segle V a. JC; a l'Edat Mit jana, deixant de banda motius de t ipus indus
t r ia l , ja hi ha una seriosa deforestació, puix que el bosc s' identif icava amb la 
barbàrie, i sois resist ien aquesta tendencia els grans feudals que vol ien con
servar els boscos per tal de protegir la caca. 

Com a conseqüéncia d'aquesta accio contra la vegetació i de la caca s'ex-
t ingeixen gran nombre d'espècies animais; a ix i la del Bos primigenius, soca 
deis nostres braus, l 'ul t im individu de la qual mor i l'any 1672 malgrat els es-
forços realitzats pels reis de Polònia; i diverses subespècies de cabres (Ca
pra pyrenaica). Però els que mes noten l'accio deis homes són els carnivors, 
molts d'ells implacablement perseguits pels caçadors, ja que llur entrada en 
els vedats suposa la fúgida de l'altra caça; aixi són perseguits gats com el 
Felis sylvestris, l inxs com el Lynx pardellus I llops com el Canis lupus. L'enrari-
ment d'aquestes especies té com a conseqüéncia immediata la minva d'altres, 
com el trencalòs (Gypaëtus parpatus) ocell rapaç molt sensible als canvis de 
l 'equil ibri natural car està al f inal d'una cadena al imentària, disminueix en 
nombre en fer-ho els carnivors, ja que s'al imenta deis ossos deis animais 
morts per el ls, i ja hem dit la situació en que es troben els carnivors. 

Contra aquesta situació diverses organitzacions adopten mesures que pro
curen pal-liar les conseqüéncies de l'accio incontrolada de l'home mes que no 
pas evitar-la. Així es fan dipòsits de llavors de plantes i bancs de sèmens 
d'animals. La tendencia de l'home a explotar un sol t ipus de raça fa que aban-
doni la cria de les al t res; això en el futur pot conduir, entre altres résultats, a 



A la Conferencia sobre protecció i explotado racional de la Biosfera 

celebrada a Paris (1968), es va propasar que a la Declarado deis 

Drets de l'Home fos afegit que l'home té dret a un medi adéquat al 

seu desenvolupament ("Correo de la Unesco"). 

una minva de la fer t i l i ta t . Llavors sera quan aquests bancs de semen permetran 
de regenerar les races. 

Les diverses varietats de plantes adaptades a un biotop restr ingi t , en al-
terar-se aquest, s 'ext ingeixen i, per tant, es perden dotacions génétiques que 
poden ésser d' interès agrícola, car moites no han estât provades com a plantes 
de cul t iu. . A ixô és mol t mes intéressant en el nostre país perqué s'hi han fet 
pocs intents en aquest senti t i les llavors uti l i tzades son sovint importades, mo-
t iu peí qual están ben adaptades a condicions cl imatiques i de sol que no són 
les nostres. 

És lôgic que l'home explot i la natura ¡ els seus recursos, pero és temerar i 
que la seva acció sigui abusiva i condueixi a situacions desesperades i f ins i 
tot i r reversibles. Són moites les especies ext ingides per ell i moites les que 
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están en vies de desaparèixer. L'acció incontrolada de moites substancies, tais 
corn insecticides i pesticides en general, duen a l 'enrariment i l 'extinció de 
moites especies. És per això que la lluita biològica, a mes de no polluir el medi, 
és el t ipus mil lor. Fenòmens de concentrado es veuen en les aus l imicoles que, 
estant en eis vèrtexs de cadenes al imentàr ies, concentren insect ic ides, fet que 
altera el métabol isme del calc i ; per consegüent, la elosca deis ous és feble, 
eis intercanvis d'aquests darrers amb l 'exterior no són eis normáis, i eis poils 
moren sens arribar a eclosionar l 'ou. Mol ts d'aquests productes no s 'e l iminen, 
i així la seva concent rado va augmentant en la cadena al imentar ia. En erees en 
qué l'aigua té nívells mínins de radiado, aquests van pujant alarmantment i de 
manera progressiva en el f i toplancton, i en el zooplàncton, i arriba a èsser molt 
elevada en eis peixos. Als Estats Units, al r iu Columbia, q u e r e p eis canals de 
la industria atòmica de Hambord, les algues presenten una radioactivi tat 1000 
vegads mes forta que l'aigua. En el Cl inch, que rep eis desguassos de la fa
brica d'Oak Ridge, el plancton és 10.000 vegades mes radioactiu que l'aigua on 
v iu . En eis peixos d'aigua dolca, mes al final de les cadenes al imentàr ies, es 
Iroben valors 20.000 o 30.000 vegades superiors a la radioact ivi tat que presenta 
l'aigua. També passa això als peixos marins, que en les sèves migracions poden 
dispersar eis productes radioactius i així s'explica la catàstrofe d'origen àtomic 
que sofr i ren eis pescadors del «Fukury-Marn». 

Aquí veiem una acciò sobre la natura que recau sobre l 'home. Ara bé, hi 
ha una sèrie de fets deis que l'home fa rut inàriament, que teñen gran impor
tancia: l 'alteració del paisatge fins a graus tan alts que ja no li serveix de 
sedant, o contaminar el seu medi ambient i al qual té dret, etc. Tant és així 
que a la Conferencia sobre Protecció i explotació racional de la Biosfera ce
lebrada a París (1968), es va proposar que a la Declaració deis Drets de l 'Home, 
inspirats en la Revolució Francesa, fos afegit que l'home té dret a un medi 
adéquat al seu desenvolupament. 

Méditant sobre el que acabem d'exposar és quan veiem la nécessitât de 
protegir la natura dp vetl lar pels nostrps interessos. que és vetl lar pels de la 
Humanität Hem de pensar en el peri l l a qué están exposades les generacions 
futures per taita de ytj i iot ipus adaptats a ambients determinats i per això pot 
passar per falta de cura en eis moments présents. També és per això que, a 
manca d'una protecció i un control general a tots eis medis, cal crear Pares 
Naturals adéquats, no deixant-nos arrossegar solament per la bellesa de la 
regió, i adreçant-los a conservar qualsevol t ipus de f lora i de fauna. 

El planteig d'un Parc Natural és di ferent si va destinât a la conservado de la 
f lora o a la de la fauna, però sobretot en aquest úl t im cas s'ha de tenir en 
compte l'espai vi tal necessari per a l 'espécie animal, i per tant l'area destinada 
a Pare ha d'esser molt mes gran. També cal vigi lar les zones margináis per tal 
d'el iminar tota mena d' inf luéncia. És gran, dones, l 'esforç economie que cal 
realitzar no sois per a la compra deis terrenys que són necessaris per a crear 
un autèntic Pare, sino per a mantenir-lo, però no hem de pensar en la càrrega 
econòmica que suposa per a l'Estat i per tant per a nosaltres, sino en el be
nefici que suposa per a l 'esdevenidor de la Humanität. Animats d'aquest es
per i i , seria logie que recorreguéssim el carni f ins al final I ens comprometéssim 
en una política de protecció i conservació de la Natura, que és, sens dubte, 
la mil lor tasca que podem fer. en aquest aspecte, per al nostre país. 
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Els parcs provincials 
per Albert J a n é 

Una de les accions concretes que han estât iniciades dintre el nostre àmbit 
mes immédiat de cara a la preservado del paisatge natural, la const i tueix la 
que ha començat a dur a terme l 'organisme provincial de Barcelona, per a la 
creació d'una sèrie de parcs naturals dintre el terr i tor i de la seva jur isdicció. 
Es tracta d'una acciò que ha de topar amb molts inconvénients i de vencer molts 
obstacies —col-lisió amb interessos part iculars, insufiència de leg is lado ade-
quada, interferències amb d'altres organismes—, però que malgrat tot això, i 
justament per això, creiem decididament que ha d'esser encoratjada i afavorida 
per tal com pot representar un fre eficaç al procès de destrucció i de desfigu
rado del nostre patr imoni natural i pasiatgístic col lect iu que s'ha iniciat durant 
els darrers anys, com a consequència de la creixent i ndus t r i a l i zado del país 
i de l'expansió —sov in t desgovernada, indiscipl inada i inconscient— de les 
grans masses ciutadanes en recerca de l 'esbargiment que ofereixen els espais 
l l iures. 

La creació de parcs nacionals —recordem que dintre el ter r i tor i deis Pa'ísos 
Catalans hi ha solament el d'Aigües Tortes-Sant Maur i c i— no pot const i tu i r 
una acciò prou extensa que preservi totes les zones amenaçades, en grau mes 
o menys élevât, del nostre paisatge, que mereixen èsser conservades en estât 
natural o preservades de degradado en un l imi t raonable. Es fa del tot neces
sària i urgent una gestió mes immediata, mes amatent i mes propera, que en 
l 'administració actual no pot recaure sino en les diputacions provincials. I, se-
gons els informes que posseïm, l'accio iniciada per la D iputado de Barcelona 
és, no solament la primera —com sembla, d'altra banda, logie— de les quatres 
diputacions catalanes, sino àdhuc de totes les al t res. 

Cre iem, dones, que pot resultar intéressant i út i l de donar a conèixer, 
dintre aquest número dedicat a l'Any Europeu de la Conservado de la Natura, 
un breu resum de l'actuació de l 'organisme provincial de Barcelona, la quai ha 
de const i tu i r un banc d'assaig i un est imul per a una acciò parallela de les altres 
diputacions. 

En el programa d'actuació de la D iputado provincial de Barcelona, quant 
a l 'ordenació i la reg lamentado del seu ter r i to r i , han estât previstos divui t 
parcs provincials, els quais s'agrupen en els apartáis següents, segons la fase 
de de l im i tado i d'estudi en que es t roben: 

Parcs delimitats: 1) Montseny, 2) Sant Llorenç del Munt. 
Parcs en curs de delimitado: 3) Queralt, 4) Rasos de Peguera, 5) Ensija, 

6) Pedraforca. 
Parcs a delimitar en fase posterior immediata: 7) Gui l ler ies, 8) Collsaca-

bra, 9) Catl laràs, 10) Bellmunt, 11) La Quar, 12) Montserrat , 13) Cadí-Moixeró. 
Possibles nous parcs provincials a delimitar: 14) Castel l tal lat (Bages), 

15) Rubió (Ano ia) . 
Parcs a delimitar per la Comissió provincial d'Urbanisme: 16) Corredor, 

17) Montnegre. 
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Parc délimitât per la Comissió d'Urbanisme i Servéis comuns de Barcelona 
i altres municpis: 18) Tibidabo. 

A fi de traduir els propòsits del pía d'actuació que acabem d'especif icar, en 
una normativa concreta que preservi les caractér ist iques naturals i paisatgísti-
ques deis ter r i tor is del imi tats. de tota desfiguració o destrucció, s'ha realitzat 
una zonificació bàsica concreta que compren, de manera genèrica, totes les pos-
sibi l i tats d'ordenació urbanística. La classif icació en zones és la següent: 

a) Terri tori estríete de pare natural. 
b) Terri tori d' inf luència del parc. 
En la defensa deis àmbits de la zona a) preval la idea de mantenir o aug

mentar les reserves forestáis adequades i de preservar els terr i tor is de reco-
negudes belleses naturals, segons onze principis bàsics, dels quais t ranscr iv im 
l 'extracte següent: Inamobil i tat dels éléments del paisatge naturals, geològics, 
forestáis, botànics, f ís ics, zoològics i monumentals del sector définit com a Na
tural . Aprof i taments forestáis i agricoles amb les degudes garanties i control i 
restr iccions per ais establ iments agropecuaris existents. Prohibició total d'edif i-
cació o instaílació de cap mena, t ret de les construccions necessàries a les f i -
nalitats del pare mateix. Prohibició absoluta d'anuncis, cartel ls, avisos o propa
gandes de qualsevol mena o f inal i tat , tret dels que es refereixin al funcionament 
del pare mateix i hi result in imprescindibles. Prohibició d'accès de vehicles al 
Hoc del parc on no siguí expressament autoritzat. Prohibició de cacar i pescar 
t ret dels casos previstos en el reglament de cada pare. L im i tado de l'amplada 
i del pendent dels camins. Evitació de l 'establiment de línies d'alta tensió o 
adequació d'aquests servéis al carácter de la zona. Repoblació de les arbredes 
i mi l lorament de les condicions zoològiques del terr i tor i del pare. Garantía de 
l 'accessibi l i tat i l'ús publics del terr i tor i del pare. 

La Zona definida com a terr i tor i d' inf luència del parc compren aquells sec-
tors terr i tor ia ls contigus a la zona del parc natural, que per la seva s i tuado ais 
sectors intangibles, amb el quai formen un tot harmonie, cal habil i tar a f i que 
serveixin d'una banda de faixes de protecció i salvaguarda del sector natural 
estríete i per l'altra a f i que siguin possibles uns usos urbanístics que per-
metin gaudir del pare en unes condicions adequades. S'han establert també 
uns principis bàsics que així mateix resumim: L'ordenació i la reglamentació 
dels usos urbanist ics de la zona o terr i tor i d' inf luència del parc hauran de for-
mular-se, definir-se i establir-se en un Pía Especial d'Ordenació que en alguns 
casos t indrà carácter intermunicipal . Es considerará fonamental la coexisten
cia dels éléments naturals de paisatge amb els éléments del paisatge huma-
nitzat i encara, en alguns casos i condicions, del paisatge «urbanitzat». 

En la de l im i tado del parc natural del Montseny, que és el nùmero 1 del 
pia d'actuacions de la D iputado de Barcelona, i que ja ha estât aprovat pel 
pie d'aquest organisme, s h a t ingut en compte l 'existència d'un Patronat an
terior, que exercia les sèves funcions sobre una zona ben determinada, que 
compren, amb algunes excepeions, el ter r i tor i dels massisos de Matagalls i 
de les Agudes-Turó de l 'Home, dél imi tât en la seva part inferior per la cota 800. 
El terr i tor i i ndos dintre la zona de parc natural estríete coincideix amb la 
d' inf luència del Patronat, amb algunes modif icacions: inclusió de la zona de 
Montsor iu, una ampl iado a la conca de la riera de Gualba, f ins a una línia 
entre les cotes 600 i 500 (que representa la inclusió del Gorg Negre) i la de 
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la unltat orogràfica de la Calma. Contràr iament, se n'exclou una zona situada 
al nord de Fogars de Monclús, ja que s'ha considérât que els seus valors pai-
satgist ics són escassos i la seva riquesa forestal pràct icament nuHa. 

Un dels problèmes que poden sorgir en la del imitació de parcs naturals 
per part dels organismes provincials, i que afecta ja la que ha dut a terme 
el de Barcelona amb el Montseny, és la s i tuado de zones, que formen una 
unitat geogràfica o paisatgística repart ides en el ter r i tor i de dues —àdhuc de 
t res— diputacions coincidents. És ben évident per a tothom que una divis ió 
s implement administrat iva, no basada en cap reali tat geogràfica, muti lar la la 
unitat dels conjunts naturals, i que cal que això sigui évitât. S'imposa una ac
ciò conjunta per part dels dos organismes provincials afectáis, que han d'ac-
tuar mancomunadament en tot el que fa referencia a la reglamentado i ais 
servéis dels parcs que ocupin zones pertanyents a ambdues jur isdiccions, com 
ara són els del Montseny, Gui l ler ies, Collsacabra (Barcelona i Girona) i els 
d'Ensija i Pedraforca (Barcelona i L leida). Les solucions presidides per un ab-
surd individual isme provincial ista serien en to t cas néfastes i contraries al bé 
que, d'aquesta acciò, espera el país. Entenem, dones, que ha de considerar-se 
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com a beneficiosa i elogiable tota acciò que tendeixi a desvetl lar en el si de 
les altres corporacions provincials la preocupació i Tinteros actiu per aquest 
problema, cada dia mes urgent i anguniejant, tant pel que fa a la coílaboració 
i a l'entesa entre les diputacions veines en la del imitació deis pares deis ter-
r i tor is interprovincials, com pel que es refereix a la creació de nous pares en 
zones de jur isdicció exclusiva. L'exemple de Tacciò empresa per la corpora-
ció provincial de Barcelona, pot èsser un esperó poderos que incit i aquesta 
inquietud, alhora que una or ien tado práctica úti l i ef icac. Sabem que ja hi ha 
hagut algún contacte amb les diputacions de Lleida i de Girona. Esperem que 
donaran el resultat que tan necessari és per a evitar la degradado o des-
trucció del nostre paisatge i del nostre medi natural, i també desi tgem i con
t ieni que l 'exemple sigui seguit per l 'organisme provincial de Tarragona, to t 
i que fins ara no hi ha previst cap pare que afecti alguna part del seu ter r i to r i . 
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Un centre d'investigaciô 
biolôgica al Pirineu 
p e r J o a n P u i g d e f à b r e g a s 

Per a molts de nosaltres, el Pirineu és la «muntanya de debô» que mes 
a prop hem t ingut per aprendre a caminar, a moure'ns i, en gênerai, a viure en 
l'ambient muntanyenc. El Pirineu, des de la nostra infantesa, ha estât test imoni 
i objecte de les nostres trobades amb la natura. Potser per aixô, ens desvetlla 
aquest sent iment una mica f i l ia l , nodrit de l'encis de les nostres experiències 
d'infants, 

Perô d'uns quants anys ençà que les coses no van gaire bé a la muntanya. 
La gent emigra, els pobles es buiden i molts resten abandonats. Amples ré
gions ofereixen l'aspecte désolât d'una gran depressiô econômica i espir i tual . 

La ramaderia ha estât, de sempre, l 'activitat mes important de l'home a 
la muntaya. L'estaciô de vida activa hi és molt mes curta que a la plana i els 
animais son un capital môbil que, a l 'estiu, aprofita les altes pastures, mentre 
que quan arriba el l larg hivern, pot traslladar-se amb relativa faci l i tât a les 
régions baixes. La transhumància és la manifestaciô mes palesa de l'adaptaciô 
humana a tais condicions. En canvi, el conreu de la terra té molta menys im-
portància. Ant igament, quan les comunitats muntanyenques Vivien mes isola-
des, hi predominava una mena d'agricultura pel consum de la casa o del poble, 
i de la quai encara avui queden restes. Perô en gênerai, els camps erms enfi lats 
pels vessants, son test imoni de les di f icul tats inhérents a l 'agricultura mun-
tanyenca per compet i r amb la de la plana. Tan sols al fons de les valls glaciars 
mes amples son possibles els conreus, sobretot de farratges, és a dir, una ges-
t iô de la terra decididament al servei de la ramaderia. 

La muntanya és, doncs, un cas extrem d'aprofi tament extensiu de la na-
turalesa, en que l 'home, intervenint-hi poc, es conforma amb extreure'n també 
poc per unitat de superf ic ie, compensant-ho a base de controlar grans exten
sions per fami l ia o per poble. 

En el moment présent, en que tant l 'orientaciô de les inversions corn 
l'opinio pûblica i la pol i t ica agrària, afavoreixen cada vegada mes els sistemes 
intensius a base d'hortes, f ru i ters i engreix d'animals estabulats, tota la cul-
tura que représenta l'adaptaciô de l'home a la muntanya esta a punt d'ex-
t ingir-se. 

Malgrat tôt , les régions de muntanya const i tueixen una forta proporciô 
del terr i tor i nacional. A mes, sempre han représentât un paper de réserva 
biolôgica per a la plana que cal considerar. Moites races de ramat de llana i 
de bestiar gros hi son meravellosament adaptades. Fa molts anys que es coneix 
l ' interès de la cria a la muntanya i l 'engreix a la plana. Nombroses espècies i 
races, tant d'animals salvatges com de plantes, s'han diferenciat a la mun
tanya, només es troben al l i . Totes aquestes formes de vida corren el risc de 
desaparèixer, i és cosa que fa pensar, el fet que, al mateix temps, cient i f ics 
australians vinguin al Pirineu, cercant t ipus de trèbols intéressants per tal 
de millorar-los i introduir- los al seu pais, repetint aixî la ben coneguda histôria 
dels mérinos. La muntanya és un reservori de formes génétiques que cal no 
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menysprear, perqué un dia poden fer-nos gran servei . Aqüestes consideracions 
poden també incloure l'home. Als A lps, per exemple, és ben sabut que les 
parts baixes de les valls s'han enriquit i han consolidât Mur economia, gracies 
a l 'empenta dels homes provinents de les régions altes del massís. 

Des del seu naixement a l'any 1939, el Conseil Superior d'Investigacions 
Cienti f iqués (C.S.I.C.) fou conscient de la imminència d'aquests problèmes, i 
manifesta una constant preocupació per l 'estudi de la muntanya, animât pel 
seu aleshores secretari general, el professor Josep M. Albareda, home espir i-
tualment molt v inculat al Pirineu. 

De 1942 a 1948, a l'antiga Estació d'Estudis Pirineus de Jaca, t ingueren 
Hoc reunions de treball als est ius. A l'any 1943 es fundà l ' Inst i tut d'Estudis 
Pirinencs, ent i tat coordinadora de tota mena d' investigacions sobre aquesta 
muntanya, amb una revista científ ica que compta avui amb mes de 90 volums, 
i amb la Direcció radicant actualment a Jaca. Poe després, en 1950 es crea 
amb Franca la Unió Internacional d'Estudis Pirinencs, al costa i d'un altre gran 
pir ineista, el botànic del pais veí, professor Henri Gaussen. 

Cada quatre anys té Hoc un congrès, alternatívament a Franca i Espanya, 
sota el patrocini de l'esmentada Unió d'Estudis Pirinencs. Al congrès de Pau-
Lourdes (1962), nasqué la idea d'una inst i tució radicada al Pirineu, al principi 
concebuda com una petita estació per a fomentar la vocacló pirinenca dels 
estudiants universi tar is de Ciències Naturals, i poc després amb un object iu 
més ambicies: el coneixement de la vida a la muntanya per tal d'establir les 
bases de la seva promoció. 

A i x i nasqué, l'any 1963, el Centre Pirinenc de Biologia exper imental , ra-
dicat a la ciutat de Jaca. Els pr imers anys de la seva vida foren certament 
d i f ic i ls . A la si tuació econòmica mígrada, s'afegia el problema d'organitzar-nos 
en una ciutat pet i ta, lluny dels Centres Universi tar is. Calgué comencar amb 
persones joves, sensé interessos creats a les ciutats, amb mol t poca expe
riencia científ ica, però amb prou i l lusió per emprendre, de manera força auto
didacta, la tasca de la seva formació, d i r ig i ts de lluny per c ient i f ics madurs, de 
llur especial i tat. Aquests aspectes defineixen la primera etapa de la vida del 
Centre, etapa de consolidació, eminentment formativa i de const i tució d'equips, 
de la qual està sor t in t gracies a l 'empenta i la serenitat dels seus directors. 

La primera cosa que es va fer, fou del imitar una regió pi lot, l'antic A l t 
Aragó, comarca força ben definida, que servia per a bregar-nos en la feina, 
posar a punt les tècniques i obtenir els coneixements necessaris per, més 
endevant, poder abordar de manera molt més eficient i ràpida, l 'estudi de 
qualsevol altra regió de muntanya. 

Seguidament, s' intenta aclarir quins eren els esquemes fonamentals que 
emmarcaven la vida a la regió escoll ida. Per tal de tenir una idea del Hoc que 
ocupava en el conjunt de la vali de l'Ebre, s'ordenaren i cartografiaren els 
principáis t ipus de paisatges de la conca. Al mateix temps, s'estudiava res
tructura social de les comunitats humanes, esbrinant els détails del complex 
sistema transhumant. 

Aviat es posaren en relleu els principáis fets que, probablement, són res
ponsables de Tactual cr isi a les comunitats pir inenques. D'una banda, la des
teta del sistema transhumant. En pr imer Hoc, l 'establ iment de nous regadius 
sovint és incompatible amb l 'aprofitament extensiu com a pastura hivernal del 



fons de la conca de l'Ebre. En segon lloc, és di f íc i l t robar pastors capacos de 
subst i tu ir , en les mateixes condicions, els parents i els criats després de la 
desteta de les formes quasi patr iarcals, de les antigües empreses fami l iars. 
En contrapart ida, la manca d'experiéncia no permet aprontar i mil lorar degu-
dament les pastures prepir inenques, molt vest ides de boix i roures de fulla 
pet i ta, ni tampoc accelerar, a les valls mes ampies, com la Depressió Interior, 
el pas de l 'agricultura cerealista a la farratgera, accions que podrien compen
sar les di f icul tá is de trobar pastures d'hivern i primavera al fons de la conca. 

D'altra banda, l 'explosió recent del tur isme sovint enlluerna la gent, II fa 
pensar que l 'act ivi tat mes rendable és la deis servéis per ais v is i tants i aban
dona així les ocupacions própiament ll igades a la naturalesa. 

Per f i , la projecció i la realització de grans obres hidrául iques, sense ex-
cessiva coord inado amb l'ordenació integral del te r r i to r i , atempta sovint con
tra els regadius actuáis i possibles, contra l 'estabil i tat de pobles importants i 
provoca fenómens d'erosió, de poílució i d'acumulació de ruñes al fons de 
les valls. 

Davant d'aquest panorama, la cosa mes urgent era un inventari deis re
cursos naturals existents a la regió pi lot . Per aixó es comencá un treball de ca
rácter prospect iu, que a la vegada ens ajudá a formar-nos en les respectives 
especial i tats. S'estudiaren alxí els t ipus de roques i sediments que formen 
el substrat, mare deis sois actuáis, s' instal lá una densa xarxa d'estacions 
meteorológiques, en coílaboració amb el Servei Meteorólogic i els Servéis 
Forestáis, per tal de conéixer amb precisió els t rets c l imát ics de la regió, es 
coílecten i preparen nombrosos exemplars d'animals, sobretot vertebrats, i 
plantes, i s'estudia la composició de la flora i la fauna, així com la distr ibu-
ció de les especies dintre del ter r i tor i escol l i t . Es construí un pet i t jardí zooló-
gic on viuen mes de 50 exemplars de mamífers, ocells i répt i ls , que serveix 
per a observar alguns aspectes de llur biología di f íc i ls de copsar quan els 
animáis son en l l ibertat. 

Al cap de cinc o sis anys de treball prospect iu, es comptava ja amb un 
coneixement forca adequat deis recursos naturals, i s'havien comencat a aglu-
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t inar alguns equips de trebaíl . Per aixó, des de l'any passât, sense abandonar 
del tot la feina d' inventar i , el Centre inicia una nova or ientació, dirigida mes 
concretament vers els problèmes abans esmentats, que fan peril lar l 'estabil i-
tat de les comunitats humanes al Pirineu. El mes important semblava la manca 
d'experiència en l 'aprofitament adéquat de les rouredes i boixedes prepir inen-
ques, avui dia sotmeses a un règim de pastura força desordenat. 

En aquest sent i t , s'escoll iren algunes peti tes parcelles, d'uns 2500 m 2 , 
cada una, i es començà l'estudi de les relacions deis éssers vius entre si i 
amb l'ambient com un sistema complex, per tal de conèixer la seva estructura, 
el seu funcionament i la seva product iv i tat . Aquesta mena d'estudis, practicats 
sobre comunitats forestáis presenten moites di f icul tats, a mes, exigeixen la 
in tegrado de nombrosos científ ics. Per aixó, el Centre les ha iniciades en el 
si del Programa Biologie Internacional, abordant els aspectes mes fact ibles en 
l 'actualitat, i espérant completar-ho a poc a poc. 

Per altra banda i des de fa uns anys, es prepara a Barcelona un grup de 
joves científ ics especial i tzats en certs aspectes, com la f isiología, comporta-
ment deis animais i l 'estudi de les comunitats d'aigües dolces, que mes enda-
vant t indran un paper important dintre de l 'orientació darrerament esmentada. 

En aquest punt, v istes les act iv i tats d'un Centre d'ínvestigació regional 
com aquest, val la pena de preguntar-se si to t aixó serveix per a alguna cosa, 
si és certament rendable invert ir en aquesta mena d' invest igacions. 

Son preguntes di f íc i ls de contestar amb precisió. Sovint, només una part 
força peti ta de l 'esforç dedicat a la investigació, produeix résultats directament 
rendables, pero aquesta petita part, pot reportar uns beneficis moites vegades 
superiors a la inversió inicial . Per altra banda, el mil lor coneixement de l'am
bient que ens vol ta, es t ransmet a unes altres persones i generacions per via 
educativa, produint un benefici a la societat d i f íc i l de valorar en termes éco
nomies. 

Examinant el cas pirinenc en concret, sembla évident que aqüestes mun-
tanyes están cridades a servir d'esplai ais habitants de les grans ciutats. Pero 
també és évident que el tur isme convert irá el paisatge en runes, com tants 
exemples t r is tament coneguts en son test imoni , si no es planifica la seva 
intervenció, i sobretot si no es troba amb una població autóctona estable, eco-
nómicament Migada a uns mit jans de producció propis de la muntanya. Al Pi
rineu es planteja, dones, de manera força clara, el problema de la protecció 
integral de la natura. 

Sovint, quan parlem de la protecció de la natura, pensem en la creació 
de reserves i parcs naturals, on no es permeti cacar, ni pasturar, n i t r e u r e ' n 
fusta. Tot aixó és un aspecte molt important, imprescindible tant per motius 
estét ics ¡ educatius com estr ic tament cientí f ics, ja que aqüestes reserves teñen 
un valor incalculable com a test imonis, per estudiar-hi el funcionament de les 
comunitats naturals sense la intervenció humana. El mateix Centre Pirinenc, 
está donant terme a un estudi conjunt sobre el Pare Nacional d'Aigües Tortes. 
Pero sí la protecció de la natura només fos aixó, conduir ia a la conservació, 
com en un museu, d'algunes ¡Mes de paisatges meravellosos enmíg d'un désert 
de desferres. La protecció de la natura té també un aspecte mes dinàmic, el 
de fomentar i cercar les formes mes ben adaptades a l 'ambient de les cornu-
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Els habitants del zoologie: 

una geneta (CPBE). 

nitats humanes, de manera que aquestes en visquin i se n'aprofitin sense 
destruir- lo. 

Ara bé, per això cai poder preveure els efectes de la intervenció humana, 
cosa que requereix la formació d'especial istes, l 'aglutinació lenta dels equlps 
de trebal l , l largues labors d' inventar i , sovint poc llui'des, l 'estudi integrai de 
les di ferents menes de paisatge. Per altra banda, el coneixement de la flora i 
la fauna té un valor molt important per a la societat, i en aquest aspecte, cai 
reconèixer que estem forga endarrer i ts, sobretot en comparació amb els pai'sos 
vei'ns. 

Per f i , cai també considerar que tot això, tan urgent a causa de la seva 
lent i tud, ningù no ens ho farà si no ho trebal lem nosaltres mateixos a casa 
nostra, car els resultats de la investigació regional són de les coses que no 
poden copiar-se d'altres paisos. Per sort o per desgràcia, no hi ha dues re-
gions iguals. 
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L'excursionista i la conservado 
del paisatge vegetal 
per Oriol de Bolós 

La historia de l 'excursionisme català és un exemple d'esforç constant en 
defensa deis valors del país. Durant tot un segle les ent i tats excursionístes 
han estât a l'avantguarda en les accions encaminades a salvar el nostre patri
moni cultural i arqueologic. En moites d'ocasions els excursionístes han évitât 
l 'enderroc d'antics monuments, la destrucció de jaciments prehistòr ics o la pro
fanado d'altres test imonis de l 'activitat deis homes que ens han precedit . 

La lluita per tal de conservar les obres humanes de l 'antigor ha de conti
nuar amb la màxima intensitat, però en aquest terreny els excursionístes estem 
ara molt mes acompanyats que en altre temps, car l 'estimació deis monuments 
arqueològics, que fa alguns decennis era l imitada a cercles réduits de persones 
sélectes, s'ha estes fins a esdevenir una ferma opinió popular. 

Les noves circumstàncies obren, però, un altre f ront de preocupacions a 
la gent que vetl la per l 'esdevenidor de la nostra terra, i precisament en un 
camp que els excursionistes hem de sent ir tan nostre com el de l 'arqueologia, 
o encara més. Ens refer im a la defensa del paisatge naturai. 

Si repassem els escri ts dels capdavanters de l 'excursionisme del segle 
passât i de la primera part de Tactual, ens adonarem de seguida que l ' interès 
per a la conservado de la natura no és pas una cosa nova entre la nostra gent. 
Sovint hi t robarem, per exemple, referencia a l'estat deis boscos i lamenta-
cions per les destrosses absurdes que hom hi feia. En els darrers anys, però, 
l 'augment de la potencial i tat tècnica, l a d i f u s i ó de Tautomòbil i el gran incré
ment de la densitat de població han canviat d'una manera radical el plante-
jament del problema, que ha esdevingut d'una gravetat angoixant, no sols a casa 
nostra sino arreu del món. 

Tots som necessaris, en aquest moment, per a defensar el patr imoni natu
rai de la humanitat, la pèrdua del qual arribaría a fer inhabitable el nostre 
planeta. Cal que es formi ràpidament un estât d'opinió que obl igui els orga
nismes responsables a adoptar les énergiques mesures que exigeix ja la situa-
ció présent. El moviment de defensa de la natura agata cada cop més força a 
to t arreu, però a la nostra terra encara no ha arrelat gaire. En aqüestes con-
dicions, els excursionistes, hereus d'una tradició gloriosa, no podem pas defugir 
l 'obligació d'ocupar el nostre Hoc dins la host que lluita per tal de salvar 
tot allò que no podem permetre que sigui destruì't. 

Les possibi l i tats concretes d'actuació de l 'excursionista en l'obra de con
servado de la natura i, en particular, del paisatge vegetai , cre iem que s'estenen 
sobre dos vessants d i ferents: 

a) per una banda l 'excursionista ha de donar exemple de respecte al pai
satge ¡ ha d'evitar curosament tot allò que pugui resultar dest ruct iu ; b) per al
tre costat convé que prengui part act ivament en la gran empresa de difondre 
en el poblé el coneixement del problema i de la seva gravetat; s'ha de sentir 



El poblament vegetal d'alta muntanya a la vali de Monastero a 2000 

m. Bosc de pi negre (pinua mugo ssp. uncinata) amb sotabosc de 

nerets (rhododendron ferruglneum) (A. Jané). 

obligat a treballar per tal de crear l 'ambient que faci possibles les solucions 
que, tenlnt en compte les necessitats d'ordres diversos que té la humanitat 
actual, ens duguin a un estât d'equi l ibr i harmonios. Això exlgeix estudi i prepa
rado teòrica, que en aquest moment posseeixen encara molt poca gent entre 
nosaltres. Únicament si coneixem corn funcionen en la reali tat els sistemes 
naturals podrem arribar a jutjar amb encert els efectes de les diverses acti-
v i tats de l 'home. 

Dediquem les ratl les següents a presentar succintament alguns punts rela
cionáis amb aquests dos aspectes de l'accio deis excursionístes a favor de la 
conservado de la natura. 

a) Actuado directa de l'excursionista sobre el paisatge vegetal. La des-
trucció de la natura és, sobretot, conseqiiència de la u r b a n i z a d o anárquica, 
de les operacions forestáis mal orientades, de l 'activítat ramadera, agraria i in
dustr ia l . La influencia nociva de la gent que fa excursions no és pas menys-
preable, però resta a segon terme i, sobretot, pot èsser pràct icament evitada 
amb un minim d'esforç. De tota manera, accions que fa pocs anys eren negli-
gibles, adquireixen molta mes gravetat ara que els dies de festa surten a fora 
amb auto mult i tuds de persones ignorants i grol leres, que no pensen gens en 
les conseqiiències d'aliò que fan. 

Entre els mais que pot fer l 'excursionista a la vegetado assenyalem els 
següents: 

1) Foc. El notable incrément deis incendis forestáis que hom ha observât 
els darrers anys té una relació évident amb l'augment de la quanti tat de gent 
que s'escampa per planes i muntanyes en temps de vacances. Els incendis po
den èsser provocáis per causes naturals, com el l lamp, però en la immensa 
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majoria deis casos són deguts a fogueres mal apagades, a clgarretes llençades 
a terra ¡rref lexivament i a altres causes semblants. No voldr íem exagerar la 
importancia del foc com a factor de destrucció de la vegetado. Fet i fet , als 
països àrids els vegetáis hi están ja adaptats des deis temps que l'home encara 
no exist ia, i se solen regenerar vigorosament després de l ' incendi. Mes peri-
llosa que el mateix foc és moites vegades l'erosió del sòl provocada per les 
operacions forestáis que hom fa amb la idea de reduir el peri l l d ' incendi. Això 
no obstant, és indiscutible que la repe t ido deis incendis degrada progressiva-
ment la vegetado i fa malbé la terra. L'excursionista ha de tenir , dones, la 
màxima cura per tal d'evitar tot allò que en pugui èsser la causa. 

2) Extinció de plantes rares. Els especial istes actuáis en questions de 
conservado de la natura consideren amb mes d' interès la defensa deis diver
sos t ipus d'ambient i de paisatge que la sort de les múl t ip les especies parti-
culars, i no pas perqué no creguin important la supervivencia d'aquestes espe
cies, sino perqué saben que l'unica manera efectiva de fer que la riquesa d'es-
pècies no es perdi consisteix a mantenir en bon estât els ambients variats als 
quais aqüestes especies están adaptades. Només en el cas que conservem les 
fagedes i les vernedes, trobaran possibi l i tat de subsist ir , per exemple, les deli-
cades plantes que viuen a l'ombra d'aquests boscos. 

Això no vol pas dir, naturalment, que hagi d'ésser vista amb indiferencia la 
persecució que sofreixen algunes especies determinades i que pot provocar 
Mur desapariciô. L'edelweiss o flor de neu, Leontopodium alpinum, és protegit 
als Alps contra les depredacions dels tur is tes i, to t i això, tendeix a esdevenir 
rar. A ls Pirineus és, de natural, molt menys fréquent que als A lps; als Pirineus 
catalans és raríssim. Si cada excursionista que passa per alla on viu aquesta 
planta se'n vol dur una branqueta per record, l 'espècie desapareixerà aviat. 
També les carl ines dels prats de muntanya es podrien fer rares si s'estenia la 
moda d'emprar-les per a ornament de les sales de les cases ciutadanes. A ix i 
mateix alguns vegetáis venuts per Nadal, com el grèvol, el galzeran i, f ins i to t , 
la molsa que serveix per a fer pessebre, esdevenen poc comuns a la vora de les 
vies de comunicado freqüentades. Els excursionistes han d'ésser prudents en 
l'arreplega de vegetáis. Malauradament no és pas fàcil que ho siguin els comer-
ciants, entre els quais hem d'incloure els herbolaris, que de vegades fan des-
aparèixer completament les plantes valorades com a medicináis, els jardiners, 
els venedors de records i de plantes nadalenques i, també, els recollectors 
botànics professionals, que cerquen directament les especies de s ign i f icado 
excepcional. 

3) Trepig. Els sols calcigats i compactes son ineptes per a la vida de la 
majoria de les plantes. Però els efectes del trepig solen èsser sensibles única-
ment a ran deis camins molt fressats o en aquells indrets on es reuneixen de 
vegades gentades considerables. Els campaments, els aplecs i altres manifesta-
d o n s semblants alteren fortament les propietats de la terra dels llocs on es 
reali tzen. Cal, dones, evitar una mult ip l icació excessiva dels actes mult i tudina-
ris en llocs no préparais especialment per a rebre gran quanti tat de gent. 

b) Algunes bases per a la formació d'una opinió justa sobre la conserva-
ció de la natura. La conservació del paisatge natural en grans superf ic ies de la 
Terra és indispensable per a la salut f ísica i psíquica de la humanitat i resulta 
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obligada per motius científ ics i estèt ics. No sol èsser di f íc i l de fer-ho compren
dre, almenys dins els cercles de persones sensibles als valors de l 'esperit. Però 
les accions décisives només podran èsser realitzades per mit jà d'actes de go-
vern. Les persones particulars i àdhuc les ent i tats que disposen de mit jans 
l imitats no poden fer directament res mes que una teina subsidiaria. En canvi 
és molt important l'acció indirecta que poden dur a terme contr ibuint a formar 
l'opinió que mourà els governs a actuar en sent i t correcte. 

La primera condicio per a ajudar amb eficacia el moviment de conservació 
de la natura és un bon coneixement de la qüest ió. Les act i tuds purament senti-
mentals, que no recolzen en una base de raó, són sovint contraproduents. No 
podem exigir, certament, que sigui conservât tot allò que éxistelx en el mo
ment actual. Hem de tenir en compte les autentiques necessitats d'una pobla-
ció en expansió i d'una indùstria que creix. Ens hem d'oposar, però, als actes 
de destrucció irracional i als que responen a l'afany de lucre d'algunes perso
nes, que pretenen sovint de justif icar-se présentant com a convenients per a 
l ' interès general realitzacions que de fet li són contrar ies. 

El carni de l 'esdevenidor ha d'esser per força el d'una ordenado terr i tor ia l 
elaborada no sols pels tècnics de la construcció i de la industr ia, sino també 
per geògrafs i per biòlegs, en la qual ordenado siguin ateses equil ibradament 
les diverses necessitats de l 'home. Tota planificació feta amb visió uni lateral , 
encara que a pr imer cop d'ull pugui semblar favorable per al desenvolupament 
de la indùstria o del tur isme, dura en darrer terme a la depreciació del país, es-
devingut menys apte per a la vida humana. 

Hi ha tota una sèrie de conceptes de la biologia i de la ciencia del sòl , 
bàsics per a la conservació, els quals són ignorats per la majoria de la nostra 
gent, fins i tot per moites de les persones que teñen entre mans la defensa 
del nostre patr imoni natural. Recordem-ne alguns: 

1) Importancia fonamental de la conservació del sòl. Hi ha gent que 
s'apassionen en la defensa d'un grup d'arbres pintoresc i en canvi no es mouen 
si , per exemple, és arrasada la vegetado arbustiva que cobreix un vessant rost 
de muntanya. I això és una equivocado, perqué normalment els arbres tallats 
poden tornar a créixer, mentre que si la terra resta sensé protecció vegetal ¡ és 
arrossegada cap avall per l'aigua de pluja, la pèrdua és irreparable. Cal evitar 
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que la terra desaparegul i el país es converteixí en un désert de roca, en el 
quai no seria possible la regenerado de la vegetado ni del paisatge. 

Des d'aquest punt de v ista, l'estassada dels boscos, mal anomenada «nete-
ja», que consisteix a el iminar eis arbusts del sotabosc, és una practica que 
moites vegades resulta francament nociva. El foc ha d'esser combatut per altres 
mitjans»i, en darrer terme, hem de pensar que si l ' incendi produeix un perjudlci 
cert al propietari del bosc, l'estassada inoportuna representa un peri l l mol t mes 
greu per a l 'esdevenidor del patr imoni forestal del país. L'erosió del sòl és un 
procès lent, insidiós, però no deixa d'esser una amenaça pel fet que molts de 
pagesos no se'n sàpiguen adonar. 

2] Incompatibilitat entre vida natural i medi urbà. Les urbanitzacions re
sidenciáis prol i feren actualment per les nostres muntanyes i consti tueixen el 
peril l mes immédiat que amenaça el paisatge. La propaganda d'aquestes urba
nitzacions ens parla sovint de meravelloses casetes al mig del bosc. Però això 
son simples frases publ ic i tàr ies. Bosc — o , mes en general, natura— i urba
n i z a d o son termes incompatibles. Tota u r b a n i z a d o desta de soca a reí eis 
fonaments de la vida natural, no sols a la superf ic ie que ella ocupa sino en una 
aurèola mes o menys ampia a to t el seu vol tant. 

Cal l luitar, dones, per tal que sigui reglamentada r igorosament la possibi l i -
tat d'urbanitzar noves terres i perqué siguí exígit amb la màxima s e v e r i a t 
l 'acompliment de les normes establertes. A l t rament alguns senyors es faran 
mi l ionaris, però el país es convert irà en un vast suburbi sense valor ni tan 
sois per ais propietar is de les urbanitzacions, que no hi podran trobar la pro-
x imi tat auténtica de la Natura. La hipertrof ia de les urbanitzacions és altament 
antisocial també perqué posa a les mans d'uns quants pr iv i legiá is l'ús de la 
terra, abans oberta a to thom. 

3) Capacitai de regenerado natural de la vegetació. Igual corn un animal 
cicatritza les fer ides, també les lésions del paisatge es resolen per elles soles. 
L'home no ha pas de creure que és indispensable per al manteniment de la 
vegetació en bon estât; ben al revés, eli és el responsable de la gran majoria 
de les alteracions pernicioses que ha sofert el paisatge, les quais entrarien en 
regressíó si algún dia l'accio humana cessava d'exist ir . 

Hi ha molta gent, àdhuc entre eis pràctics forestáis, que s' imaginen, per 
exemple, que la bardissa o les brugueres fan recular el bosc si l'home no ho 
impedeix. Això és un absurd per al biòleg, car, en paì'sos forestáis, la com
petencia entre arbres i arbusts es resol sempre a favor de les especies que es 
fan mes altes i deixen les altres a l 'ombra. L'abundància d'arbusts amies de la 
l lum dins un bosc és indic i , certament, de falta de v i ta l i ta t del bosc, però no 
és pas la causa d'aquesta falta de vigor. La causa en sol èsser l'accio de l'home 
que aclareix el bosc amb excès i origina les condicions que necessiten eis ar
busts, que altrament serien ofegats per la densa ombra dels arbres. 

4. Priorität de la conservado del paisatge dels llocs humits. Als països 
mediterranis la vegetació húmida ocupa extensions reduïdes al fons de les väl ls, 
vora eis rius i en llocs anàlegs. Aquesta vegetació tan estr ictament l imitada a 
punts excepcionals pot desaparèixer amb molta mes fac i l i tâ t que la que és 
pròpia de les extenses àrees seques. Cal dedicar-l i , dones, una atenció espe
cia l . La s i tuado seria completament di ferent, és ciar, en un país de cl ima humit. 
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£/ marfull (viburnum tlnus) és un arbust característic del sotabosc 

de íalzinar humlt. En el cas que es malmetí l'alzinar, el marfull desa-

pareix. Aquesta branca a punt de florir és fotografiada a Montserrat, 

a 750 m. (J. Nuet). 

5) Necessitai d'una ordenació territorial de conjunt. És indispensable, 
ningù no ho discuteix, d'atendre les necessitats de la població I de la Indùstria. 
Però cai fer-ho amb una vls ió ampia, de manera que cada cosa resti al seu Hoc. 
És irracional que hom basteixi les fàbriques al beli mig dels camps de conreu, 
lluny de les poblacions, i ho és també que les urbanitzacions aixafin els paisat-
ges més valuosos, que un cop urbanitzats deixen d'exist i r . 

En una ordenació equil ibrada, els nuclis urbanitzats, d'extensió l imitada, 
han de mantenir-se sempre vol tats de grans superf ic ies de paisatge poc alterat. 

Cada dia es fa més necessari, per altra banda, l 'establ iment de parcs i de 
reserves on la vida naturai t robi possibi l i tats de mantenir-se d'una manera 
integrai. Tots els pai'sos avangats posseeixen ja grans extensions de terra en 
estat de reserva. En aquest aspecte nosaltres estem l i teralment a la cua. Una 
de les f inal i tats immediates que ens hem de proposar és que, sigui com sigui , 
hom crei' a la nostra terra un sistema complet de reserves naturals. Hem de 
tenir sempre present, però, que un cop assoli t aquest important iss im object iu, 
l 'esforg per a mantenir en bon estat no sols les àrees reservades, sino el con
junt del ter r i tor i no haurà de decaure gens. Conservar un mostrarì de peti tes 
reserves i destruir la resta del pais seria un mal negoci per a to thom. 
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CRONICA DEL CENTRE 

Secció de Geografía i Ciéncies Naturals 

Durant els mesos que s i nd i quen a con-
t inuació s'han por tat a cap les act iv i ta ts 
següents : 

Juny. — Col laboració a la Campanya In
ternacional per a la Protecció a la Natura, 
amb una excursió de carácter botánic des 
de Garraf a Sant Magí de Brufaganya, di
r igida peí catedrát ic de botánica doctor 
Oriol de Bolos Capdevi la, en qué es va 
estudiar la d ivers i ta t de la vegetació en
t re ambdues zones. 

Conferencia del doctor Santiago Mar t í 
Rusca, sobre el tema «Per qué hem de 
protegi r els ocel ls», amb la mateixa fina-
l i tat . 

Octubre. — Exposició de bolets, a ini
c iat iva de l ' Inst i tut i Jardí Botánic, i col
laboració de la Secció, d ir ig ida peí doc
to r Bolos i a l t res membres, en qué, mal-
grat les condic ions c l imát iques desfavo
rables, s 'exposaren 150 var ie ta ts , entre 
comest ib les i ver inosos. Hi va desfi lar un 
nombrós cont ingent de v is i tants . 

Segona excursió botánica entre la zona 
de Vlc i el Ripollés, d i r ig ida també peí 
doctor Bolos. 

Sessió de projecc ió comentada pe! doc
tor A r tu r Sarro Burbano d'un v iatge a la 
Maur i tania. 

Novembre. — Vis i ta col lect íva a la Col-
leccíó-Museu part icular, de carruatges de 
caval ls, de l 'ent i tat «Fomento de Obras 
y Construcc iones, S. A.». 

Sessió de projecció d'una pel l ícula co
mentada pels senyors A lber t Farré For-
cada, Lluís Mar t ine l l Jou, Jordi Piqué de 

Viu i Caries López Peláez, sobre una tra-
vessia en rai motor i tza t des de Londres 
a Barcelona per canals i r ius f rancesos 
i vía marí t ima. 

Col loqui portat a efecte pel soci Ra
mon Canals Gui lera comentant una tra-
vessia en «galera» de cavalls des de Na
varra a Barcelona.. 

SECCIÓ D'ESQUI 

Campionats d'Espanya d Esquí Nordic a 
Sant Joan de l'Erm. — Comi té o r g a n i 
zador. Centre Excursionista de Catalunya. 

Es rea l i za ran els dies del 16 al 21 de 
febrer de l'any que ve, a les pistes ha-
bi l i tades ais boscos i a les muntanyes de 
Sant Joan de l 'Erm, a l 'antiga baronía de 
Castel lbó, a les muntanyes que separen 
les comarques del Pallars i de l"Alt Ur-
gel l . 

Amb aquests campionats , el Centre sa-
t is fá el seu afany de pramouré, no úni-
cament Tesqui de fons i d 'al t res act iv i 
ta ts s imi lars , sino també el de donar a 
conéixer aquesta regió tan ¡nteressant, 
amb una gran reserva fo res ta l , la mes 
impor tant de Catalunya, i amb el seu punt 
cu lminant , l 'Orri o Orr i de Rubio (2.437 m ) . 

Aquests campionats organi tzats per la 
Secció d'Esquí (Club d'Esquí de Catalu
nya) , prendran la modal i ta t d'una pet i ta 
ol impíada blanca, en Tespecial i tat nórdi
ca. S'ha escol l i t com a cent re d'al lotja-
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ment la Seu d 'Urgel l , a 30 km de dis
tancia, per carretera i pista fo res ta l , de 
les pistes on hi haurà t raçats eis cir
cui ts en que caldrà real i tzar les d iverses 
proves, segons les condic ions que esta-
bleix el Comi té de forts de la Federa-
ció Internacional d'Esquí. 

Un extens dossier enviât als mit jans 
d ' in formació posa en rel leu l 'esforç de 
promocló i la confiança en el Hoc esco-
l l i t per a aquesta i per a fu tures compe-
t ic ions. 

Deixem per al proper número de do
nar més ampl is détai ls sobre aquests 
campionats, en l 'aspecte tècnic de les di
verses proves, així com l ' informe docu
mental de les grans poss lb l l i ta ts d'aques-
ta nova estació hivernal que podría esde
veni r el centre de Tesqui nòrdic al nos
t re país. 

CoHecció de goigs 

La Secció de Ciències i A r t s , que ve i 
lla i classif ica la col lecc ió de goigs de 
l 'Entitat des de fa mol ts anys, qurant 
aquests ú l t lms mesos n'ha rebut un bon 
fe ix , procedents d 'excurs ion is tes que eis 
han adquir i t durant les sèves sor t ides. 
Aquesta col lecció té ja una certa impor
tancia, tant per la raresa deis més an-
t ics , corn per la d ivers i ta t deis actuáis, 
sov int enr iqui ts amb música, boixos or i 
gináis i ob jecte d'una extrema pulcr i tud 
t ipogràf ica. 

Eis goigs representen una bella i an-
t iga t rad ic ió mol t nostra i a la qual Tex-
curs ionis ta, àvid de conèixer el país i de 
saber-ne les v i r tu ts i les caractér is t iques, 
s'ha most ra t sempre mo l t sensib le, ja 
que són un dels exponents de les dévo
uions i de l 'espi r i tual i ta t d'aquel les con-
trades que v is i ta . 

Dels darrers goigs adquir i ts esmenta-
rem, per Mur Originalität, eis de Santa 
Margar ida, amb un tex t d'Esteve Busquets 
i Molas, x i lograf ies del nostre consoci 
Anton i Gelabert i mùsica de mossèn Fran
cese de P. Baldel ló, edi tats per Torrel l de 
Reus. A ix í mate ix , eis de la Mare de 
Déu de la Font de la Salut de Gel ida, 
or ig ináis dels nostres consocis , eis ger-
mans Josep i Joan Font i Rius, ¡, f inal-

ment , uns a gran tamany, de la Mare de 
Déu de Palera, sufragània de Ll igordà, se-
gona edició musicada, edi tats a Olot. 

Inauguració de refugis 

El dia 16 d'agost es va inaugurar ofi-
c ia lment el refugi de la Restanca, que 
el Comi té Català de Refugis de la Fede-
ració Catalana ha habi l i tât a la Restan
ca, Valí d 'Aran, a la regió occidental del 
Montardo. En l 'acte de la inauguració, el 
senyor Marcet va dir unes paraules, amb 
que va agrair al senyor Sanmart i , repré
sentant de la Companyia «Productora de 
Fuerzas Mot r ices», la cessió de la seva 
ed i f i cado per a la instaí lació del re fug i . 
El senyor Mart ínez Massó, prés ident de 
la Fedefació, va c loure els d iversos par-
laments. Entre els ass is tents hi havia re
présentants de les diverses ent i tats ex-
curs ion is tes, dels organismes federat ius , 
així com de la premsa excurs ion is ta : «Vér
tex», «Cordada», «Senderos» i «Muntanya». 

El refugi de la Restanca esta s i tuât a 
2.010 metres, al costat de l 'estany. Cons
ta d'una part guardada i una part l l iure, 
amb 26 i 6 places, respect ivament . Les 
claus són guardades a la Federació Cata
lana (Rambles, 6 1 , Barcelona) i al xa let 
de la P.F.M., a la mateixa Restanca. 

El .dia 27 de se tembre es va inaugurar 
el refugi de Bracons, a la regió deTPuig-
sacalm. Esta s i tuât al costat del to r rent 
de la Tosquera, sota el Coll de Bracons, 
al t e rme munic ipal de Sant Pere de To-
rel ló. Es t racta d'un ant ic molí , que ha 
estât habi l i tât peí Dinàmic Club, de Bar
celona. Consta de dues parts, tancada i 
l l iure, amb 24 i 7 places, respect ivament . 
Les claus de la part tancada són guar
dades a l 'estatge del Dinàmic Club, car
rer Banys Nous, 9, Barcelona. 



184 CRONICA 

En l'acte da la inaugurado del nou re-
fug i , que const i tue ix una base excel lent 
per a ascensions i t ravess ies per les ré
gions de Puigsacalm, Llancers i Cabrera, 
van fer ús de la paraula el senyor Eduard 
Soler, prés ident de l 'ent i tat t i tu lar del re-
fug i , i el senyor Massats , en represen
tado de la Federado Catalana i del Co
mi té Cátala de Refugis. 

Missa deis muntanyencs a Siurana 

El dia 8 de novembre es va celebrar 
a l 'església de Siurana (el Pr iorat ) , la 
missa que en memor ia deis excursionis-
tes mor ts durant l'any, o rgan i za l 'ent i tat 
germana, el Foment Excursionista de Bar
celona, i que patrocina la Federado Ca
ta lana de Muntany isme. 

Anys enrera aquesta missa havia t in-
gut Hoc a Termita de Sant Marcai I, ú l t i -
mament, al santuari de la Mare de Déu 
de Cabrera. Aques t any, però, el grup or
gan izado r es va decid i r per aquesta ta-
laia pr iorat ina, tan adient, ja que era fà-
c i lment assequible tant per aquel ls excur-
s ion is tes que hi van arr ibar a peu com 
per aquells a qui calgué fer ús de vehi-
c les, i que no volen fa l tar a la ci ta en 
un dia tan s ign i f ica t iu . La nova pista, in
augurada a la tardor de l'any passât, que 
uneix Cornudel la i Siurana amb un recor-
regut de 8 km, fou de molta u t i l i ta t i va 
faci l i tar el ràpid desplaçament deis ex-
curs ion ls tes motor i tzats . 

La nostra ent i ta t fou representada en 
aquests actes pel nost re vocal-bibl ioteca-
r i , Modest Mont l leó , que hi va assis t i r 
amb un nodr i t grup de socis. 

Cal destacar l 'emot iu moment de l'o-
frena, efectuada pel senyor Mar to re l l , al
calde de Siurana, d'un manol l de l lorer 
i d 'o l ivera, s ímbols de glor ia, honor i pau, 
que, v is ib lement emocionat , va d iposi tar 
al peu de l 'aitar, en memòr ia de to ts 
aquells excurs ion is tes que ens han dei-
xat carni de l 'etern des t i . Un ambient 
de reco l l iment va pres id i r la diada, en 
que les boires i un ru ix im de gotes van 
cont r ibu i r a la melàngica evocado deis 
companys desapareguts. 

XII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos 
de Catalunya a Balaguer 

Tingué Hoc els dies 31 d 'octubre i 1 
de novembre. Es va rea l i za r un extens 
programa d'actes d' inauguració d'exposi-
c ions, v is i tes cul turá is i ofrenes f loráis a 
balaguerins i l lustres i a les restes del 
castel l deis comtes d 'Urgel l . 

Aquesta XII assemblea, celebrada a Ba
laguer, ha estât remarcable per la gran 
quant i ta t de ponéncies i comunlcac ions 
presentades — m e s de v in t—, la lectura 
de les quals va haver d'ésser resumida 
per l lurs autors. 

L 'Assemblea fou presid ida pel senyor 
Josep M. Razquin Jené, prés ident de la 
Diputació Provincial de Lleida, i pel se
nyor Andreu Viola i Estany, alcalde de 
Balaguer. També formaven part de la pre
sidencia els nostres consocis , els senyors 
Pau Vl la i Josep Iglesias. Entre els assis-
tents hi havia una nodrida representac ió 
d 'excurs ionis tes de Barcelona i comarques. 
Entre d 'a l t res, Josep M. Benet, Jaume Ra
mon, Josep M. Gavín i Anton i Domènech, 
d' lgualada, de l 'Arxiu Bibl iograf ie Excur
s ionis ta, de la Unió Excursionista de Ca
talunya; Dolors A l te rachs , del Club Mun-
tanyenc Barcelonés; Joan Vire l la, Vicenç 
Carbonel l , Jesús Santacana, Xavier Cap-
det i Josep A legre t , del Centre Excursio
nista Talaia, de Vi lanova i la Gel t rú . Pel 
Centre Excursionista de Catalunya fou 
presentada una ponencia del doctor Pere 
Gabarro, «Visio geogràfica del Pir ineu de 
Lleida». També hi ass is t ien en represen
tac ió del Centre, Modes t Mont l leó I Jo
sep Llaudó, d i rector de «Muntanya». 

En una de les ponéncies sobre les ma-
sies de la comarca de la Noguera, l'au
tor , Josep M. Rubíes i Figueres, féu un 
gran elogi de la campanya duta a te rme 
pel Centre a favor del salvament de la 
masia catalana. 

Esperem de veure publicada la memò
ria corresponent , tal com s'ha fe t en al
guna de les assemblées anter iors , per 
tal de poder parlar ex tensament deis tre-
balls i estudis présenta is , que son d'un 
gran interés i mere ixedors d'ésser d ivul 
gá is . 
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Camping 

La Ballena Alegre 
A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 

camping "LA BALLENA ALEGRE", us convida a acampar ais 

seus boscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aigües 

mediterrànies. 

Així mateix i per a comoditat dels nostres clients hem instai.lat 

a l'interior del recinte del camping els servéis complets de bar, 

restaurant, servéis sanitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 

assistència mèdica, pare infantil, zona esportiva, bugada i 

planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 

articles que vulgueu. 



...cerqueu 
en l'esqui el goig 
i l'espiai 
de la natura... 
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