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Antecedent;. Per recordar les gl'nnalitats i re

sumir el qUt; més endavant il·lustrarem, ens cal

ara tenir en. compte les ideees més elementals

de l'ecologia paisatgística, la ciència integra

dora de tantes funcions actives, precisament

les que fomenten la vitalitat de les nostres

muntanyes i permeten encarar el futur dels

Pirineus.

Amb mentalitat naturalista, com és la deLs que

treballem la botànica i albirem l'essencial de la

ramaderia -els aspectes funcionals més apa

rents-, exposo ara el que podria orientar la

nostra discussió i servir per ordenar els paisat

ges muntanyencs, tant els andorrans com els

dels Pirineus en general. Ens convé molt fer

evolucionar els paisatges en llocs escollits per

la seva exemplaritat i aprofitar a fons el -ressò

cultural· que se'n seguirà.

Conceptes fonamentals. Un impacte en ..el siste

ma· té gran repercussió com a reacció no sem

pre previsible. Tot està coordinat en la comuni-
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(;lt d'('ssers vius que reaccionen entre ells i amb

l'amhil'l1t c!im:ltic o he del sòl situat en el seu

relleu: la "clIesta- amb l'obaga i la solana.

L'aigua és la -gran reguladora-, crea ·microcli

mes- i actua com -la sang· del paisatge. És molt

fructífer comparar els paisatges de muntanya

amb uns individus regulats fisiològicament,

com si fos una .fisiologia paisatgística.

Situant-nos ja en el nivell biòtic -de les comu

nitats vegetals que produeixen i dels seus con

sumidors naturals (els ramats)-, veiem la regu

lació feta ..per instint· que provoca una reacció

en la pastura, la gespa ben aprofitada, -afinada

per dita explotació natural. L'home s'incorpora,

doncs, i -completa el sistema- que pot controlar

per l'eJ...pel1ència tradicional, la seva cultura.

En un paisatge idealitzat -sense homes i amb

ramats que .contaminen-, veuríem unes ges

pes boníssimes, però també una gran acumula

ció d'immundícies i unes plantes (les megafòr

bies) que aprofiten transformant-les. També la

vorada de bosc presenta grans herbes que rete

nen fertilitat per assegurar la regeneració fores

uI i així eviten el rentat de les sals solubles. El



sengl;¡r i els cucs de terra (lumbrícids) poden

af;lmrir la prolifer;lció de les bactèries dinamit

z(/d()l"l.'S d'uns sectors prolt'gits pels arbres i

;lrbustos.

D'aquesta m;¡ner;l. l'home sap aprofitar a fons

els recicl¡lls mlurals quc redueixen la contami

nació o \)é es dispar;l el dl.'sordre (!cològic tan

temut aóualI1l<.'nl. :\ndorL¡ és un petit país,

perú ('nelra conserva unò muntanyes que

podran form;¡r -:llnb les comarques veïnes

uns sistemes apropi:lts per encarar el futur; es

poden reactivar amb poc esforç, --creant moltes

oportunitats- per tal que puguin servir d'exem

ple i es puguin copiar en ambients semblants.

Repetirem alguns conceptes, ampliant-los per

tal de suggerir el més elemental de la fisiolo

gia paisatgística, que sens dubte ens ajudarà

per tal de superar la ..incultura ambiental· que

tots patim.

Qualsevol sistema I)f(~senta unes reaccions que

corresponen a les accions -naturals o artifi

cials-, les pròpies del sistema ben conjuntat o

bé les incorporades per l'home, els subsidis o

les ajudes que moltes vegades són contrapro

duents, fins i tot destructores dels equilibris ja

aconseguits amb espontaneïtat. Així, el sistema

ramader exemplifica la reacció de la gespa ben

consumida, amb els rebrots curts i comprimits,

d'un verci gai i amb poca fibra, adequats per

alimentar uns animals productius: sense un bon

trepig. l'arranada i uns fems ben distribuïts, és

imposible tenir herba tendm, nutritiva, ben

bona per aJ ..paisatge bonic .. de b mUJlunya.

Comunitat i ecosistema. El conjunt d'anim;ds
ê .

amb els vegedlls formen el que :ll1omenern

biocenosi --comunitat d'çssers vius- que ne

cessiten un su¡jort, el sòl .-:.l';lJnbient gcofísic- i

estan sotmesos=també a l'home. al seu amhient

cultural. La comunitat és, per tant, substantiva,

però el -funcioIlament del conjunt.. rep el nom

d'ecosistema :"'com -una qualitat ..- amb els

productors (plantes), uns consumidors (ani

mals, fitòfags i carnívors amb detritívors) i els

que mineralitzen (bactèries) per recuperar la

fertilitat i així recomençar e1 cicle.

Els elements vius formen la comunitat que, per

tant, no és una suma sinó la integració de tots

els seus elements vitals, entre ells i ~lmb el sòl

o clima que tant els condiciona. Per això, el

progrés del conjunt és comunitari i l'adaptació

progressiva, evolutiva, espontània: és un pro

grés comunitati. A més -com a cosa viva- ha

de ser continu, -no pot parar mai., sempre avan

çant amb l'harmonia dels seus elements. Per

tant, el que molts anomenen autoecologia és

una iI·lusió deformadora, perquè l'ecologia

sempre serà completa, amb els seus elements

ben conjuntats: una ecologia sistèmica.

Per tant, tenim tlne's biocenosis situades que

funcionen com a ecosistemes i formen el pai

satge; un conjunt dinàmic, bell natural i a més
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el que menys costa de mantenir. Els homes

volem esmenar o corregir els mecanismes regu

ladors naturals i llavors cal seguir amb unes

accions progressivament més costoses: per

exemple, la llaurada en els sòls de muntanya

que haurà de continuflr si volem mantenir les

produccions. Cal c0I11pletar el sistema, però

mai no s'ha de suplir cap de les funcions llU\.' ja

es realitzaven espontàniament.

En concret per a Andorra. Ens cal situar tot d'una

els problemes ambientals, i ho faré amb l'es

quema adjunt (fig. 1) que intenta caricaturar els

dos sistemes que podem distingir. i en el nos

tre cas són ben contrastats: el sistema urbà

-eomercial- i els de muntanya que encara són

bastant naturals i presenten els mecanismes

espontanis reguladors, en especial de tipus

forestal o ramader amb la caça. La naturalitat

augmenta cap als cims de muntanya, els llocs

que s'han mantingut fins ara i encara poden

evolucionar amb espontaneïtat.

Veiem un fons de vall antropitzat, -regulat co

mercialment- -amb les inversions foranes- que

entra en contacte amb els -sistemes naturals ..

suara esmentats; és un món que conec poc i el

menciono perquè influeix negativament sobre

la muntanya. El nom de sistema ca17Y!r sembla

convenient i els jardins -o bardisses amb bos

cos- poden aïllar-lo frenant l'impacte esmentat.

Tenim un munt de possibilitats que deixo a

: part ara, per entrar ja en el terreny que més do

mino, el de la naturalització paisatgística.

: En el jJaisatge l1atllralitz~t predomina l'üs
1
: correcte, la conservació. alpb energia del sol

~ que el dinamitza i el mantèautoregulat: veu

. rem tot d'una els mecanismes més notoris i

; coneguts. Per altra part. al: carrer predomina

: l'abüs, el desordre tròfic ainb contaminació

; creixent i una -regulació niol! cara·, però en

: cara possible si hi ha la de.cisió i uns ingres

. sos que vénen de lluny. La frontera entre els

dos, el contacte a mitja muntanya, permetrà

aïllar la part alta que seguirà perfeccionant els

seus sistemes autoregulats. El tema és sugges

tiu, entusiasmador, i cal perfilar-lo bé.

L'home, com ja hem dit, s'integra, penetra dins

el sistema, i actua mogut per la seva cultura

-actuació en grup-, amb coneixements del pas

sat que transmet als joves, els qui faran e/fu

tur. Existeixen encara algunes -cultures elemen

tals·, però cal potenciar-les en el cas que per

sisteixin esmorteïdes, o bé ressuscitar-les per a

l'educació del jovent, en unes explotacions

modèliques i en les escoles' que han de trans

metre idees vives, calentes, encarnades en el

jove. Hi insistirem després.

.• Elements del paisatge muntanyenc

La figura 2 ~squematitza tres perfils de munta

nya, el que anomenem <:uesta .., o sia, el siste-
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ma tàlveg que relaciona uns elements ordenats

de la muntanya, amb la gravetat i un dinamis

me freàtic que adoba i refresca l'herba ran de

terra, Hem donat el més general (a) i uns altres

dos (h, e) que recorden els més corrents en la

muntanya treballada per la glaçiació quaternà-
I

ria, amb excavacions i tantes\morrenes que

guarden aigua i fertilitat; hem ~eparat els bos

cos més naturals de les comunitats intervingu

des tradicionalment per l'home (e) que ara po

den ajudar a comprendre el paisatge del futur.

Vegem com s'organitzen les plantes (boscos,

matolls, prats i pastures) junt amb els seus con

sumidors, eis ramats que pasturen i rebaixen el

verd fent la gespa o les pastures.

Estructures i funcions elementals. En la figura 3

volem expressar esquemàticament la rebaixada

de fulles i l'eliminació progressiva de troncs,

ce¡'¡ulosa, la fibra indigestible. Situant la cloro

fil·la a la gespa curta augmenta el dinamisme,

la renovació ràpida del fullam, fet que facilita

l'augment d'una biomassa ramadera, d'animals

en la pastura que representem com un núvol.

Vegem els detalls de tot això.

El bosc tancat --dens amb la bardissa i vorada

d'herbassars-, aprofita bé la fondària del sòl,

l'aigua freàtica i la fertilitat química; és explotat

fonamentalment per insectes xucladors i pels

que roseguen les fulles. Animals desbrossadors

frenen la bardissa i augmenten la fertilitat de la

vorada amb herbes gemmades, de grahs fulles i

riques en elements químics, els necessaris per

reno\'ar el bosc. Podríem compar~lI' el procés

amb la ..cicatrització de les ferides-, una crosu

que regenera la nostra pell.

Veurem de~prés uns deulls molt importams,
relacionats 'amh el dinamisme i l'ac.teler:lció

dels processos, Ara hem assenyalat el~ aspectes

fonamentals de Ics estructures vegetals expli

cant el contacte, la frontera que sep:lJ,a boscos

de prats-pastures, com una vàlvula qlrc permet

organitzar els paisatges. De les micorizes domi

nants al bosc, passem a les bactèries en sectors

de la frontera ben airejats peI senglar i animals

excavadors; els cucs de terra són essencials, i

veurem la seva relació amb les bactèries mine

ralitzants, amb els agregats o pilotetes que

estructuren el sòl i n'augmenten la vitalitat.

Part de les produccions es dediquen, per tant,

a ·fer la fàbrica-, a crear les estructures neces

sàries per seguir evolucionant.

El dinamisme. Les acceleracions tenen un risc i

cal explicar l'essencial del dinamisme propi dels

sistemes naturals, amb les dues estratègies ex

tremes, que simbolitzem amb la r o amb la K.

En la làmina esquematitzem el dinamisme de

les bactèries, amb unes poblacions explosives

que augmenten ràpidament, però acaben aviat

per esgotar allò que les alimentava (estratègia

de la r) i passen a la vida latent, esporulen.
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. És més aparcnt l'altra estratègia, la de la K o la

, capacitat ambiental per mantenir constant la

; població. 3ra ..frenada· pcr una resistència (RI,

: R2, R3. etc.) que iguala el potencial biòtic ex

! ponencía!. En la fig. 4 representem gràficament

l'augment de pobl¡3ció propi de cada porenci31

~ biòtic. 3mb la rór~lula que relaciona la pobla

: ció inici;d Illultipli(-;lda per la basc dels logarit

. mes naturals (e) elevada a r x t (temps). En

; veiem ara un exemple.

Un roure fa molts aglans i són pocs els que

germinen, però qllasi cap d'ells arriba a ser ar

bre, perquè se'ls mengen encara joves. Són

molts els animals que devoren aglans i els que

no deixen créixer els arbrets; és gran, per tant,

la resistència ambiental, el fre posat per tants

com viuen de la ·generositat- reproductora dels

arbres. Un incendi pot deixar aïllats uns arbres

que faran més aglans i podran germinar amb

abundància; heus ací un mecanisme regulador

estudiat en tots el manuals d'ecologia. L'alzina

o el roure han d'allargar, doncs, la seva vida

per compensar la falta de regeneració comenta

da, i el tronc amb arrels fondes ens fa com

prendre la importància de les estructures con

servadores que veiem al bosc.

La casa de les bactèries. Hem vist la inestabi

litat poblacional de les bactèries que han de pas

sar a espores i esperar altres ·oportunitats- per

renovar el seu dinamisrne tan explosiu. N'as-

senyalarem unes poqu~s (fig. 5), però molt

representatives, per tal de comprendre els

sistel1~es agropecuaris que "fan paisatge .. i el

mantenen bell, productiu.

El cuç de terra i els ~umbrícids en general

tenen-pigments scmblants a la nostra hemoglo

bina, hC)lls transportaclor~J:; d'oxigen. el necessari

per a les bactèries que rrien cn el scu intestí,

les que mineralitzen la matèria org:lnica de la

brossa que s'acumula i que cal destruir. Són els

brossaires benemèrits que crien les bactèries

necessàries per recuperar jertilitat i estnieturar

els sòls aptes per criar l'herba, la gespa verda

de les muntanyes.

Produeixen també els .agregats estables- ja

comentats, i per tant formen unes estructures

estabilitzadores, però les seves bactèries dina

mitzen també la recuperació de jertilitat per

seguir produint i augmentar així el ritme pro

ductor, si cal. En el futur la cria de cucs de

terra adequats serà corrent i amb ells criarem

les bactèries essencials per accelerar amb natu

ralitat el cicle productor de bestiar i la gespa

verda, gemmada, que engalanarà les nostres

muntanyes.

La ruminació, les bactèries criades a ·la panxa

dels bòvids ens mostren associacions i funcions

acceleradores de la digestió d'herba, un aliment

bast però que cria bactèries molt adequades

per als animals que tenen les estructures i els

ambi~nts per criar-les. La trituració amb molars
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molt especialitzades i la saliva segregada amb

abundor, junt amb la calor produïda i la humi

tat a saturació faciliten l'explosió de b:lctèries

en el rumen, l'aprofitament dpid de )'herba

pasturada. Vaques i ovelles van a seséejar als

llocs frescos, ventejats, per dissipar tanta calor

produïda en ruminar.

Sempre el mateix: estructures preparades per

accelerar els processos necessaris. per 'reutilit

zar la fertilitat retinguda en la matèria ,'egelal,

en especial la més adequada per ser menjada,

l'herba de prats i pastures.

Les bactèries dinamitzen, acceleren els proces

sos, però necessiten estructures que facilitin la

seva explosió ràpida i que conservin les espo

res. Els èquids també tenen bactèries associa

des amb petits animalets al final de l'intestí,

en el seu còlon tan especialitzat. Veuríem uns

mecanismes semblants en els rosegadors i les

aus que mengen herba, etc.

Cal apròfitar bé tantes oportunitats i fer-les

produir amb naturalitat, en uns paisatges ben

controlats per estudiar-los i -educar- també els

joves que seran els gestors especialitzats en

paisatges bonics i productius... , que no estan

pas renyits.

• Les diversificacions i els dinamismes

És convenient insistir ara en el dinamisme regu

lat per unes estructures que ja hem comentat i

ens convé considerar amb més detall. Són uns

esquemes que estic publicant fa anys i ens per

meten descriure d'alguna manera el factot

tem/Js, la consideració dinàmica dels sistemes,

amb -tantes particularitats- ignorades en els sis:

teines economètrics corrents.
I
I

L;~ fig. 6 permet explicar la relació entre dina~

misme i estabilitat, potència i eficiència. l'acció

de les dues estratègies esmentades abans, però

situades en el paisatge corrent, el nostre que

hem de conservar potenciant alguns sectors, els

més apropiats. La penetració d'arrels, el sòl fon

do, assenyala l'estabilitat o la permanència del

sistema vegetal que correspon també a l'eleva

ció del vol en la frondositat arbòria; la renova

ció del verd pot ser cosa d'anys, mesos, dies,

disminuint llavors tant la penetració en el sòl

com JleIevació del fullam -enganxat- ran de

terra. Les bactèries acaben pel cantó dinàmic i

simbolitzen la renovació ràpida ja esmentada.

Hem fet un gràfic semblant tenint en compte

només les plantes fa17ïltgeres, de l'alfals fins a

les gespes més curtes, segons la penetració de

les arrels, cosa de metres, decímetres, centÍme

tres i fins i tot miHÍmetres com en les places

dels camps de golf, on seguen l'herba cada 3-4

dies. El potencial augmenta en reduir la fito

massa, però a costa de l'estabilitat. Cal combi

nar les dues estratègies i així fer possible un

gran dinamisme afavorit per les estructures

conservadores que tenen més fitomassa ente

rrada, com veiem en eIs arbres i l'alfals.
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En els camps de golf gasten aigua i adohen

molt per afavorir el potencial minimitzant

l'estructura de les plantes, :\ les muntanyes la

diuers((icació reticulada, els contactes entre

plantes d'arrel fonda i les potents de pOGl arrel

fan el paisatge, el di\'ersific¡uen, fent-I(~ bonic

i productiu. En els congressos i les reunikms in-
I

ternacionals rdaciona<.k's amh el paisJlge. l'S

parla ja moll de diversitat. d'una esuhiliUt re

lacionada amb la diversillcació de funcion:--

i estructures... Cal accentuar aquestl tendènci;1

i Andorra tindrà grans oportunitats de fer-Ilo

ben aviat.

• Les regulacions a cada nivell
d10rganització

Ja hem dit que la natura s'organiza en ..nivells·

que van de l'inanimat -el domini dels fenò

mens geof1Sics (en el sòl j l'atmosfera)-, més

les plantes arrelades que depenen d'ells i que

produeixen per alimentar els animals i els

homes; és el -nivell nostre- que anomenem cul

turaL El gregatisme animal dels ramats féu

sorgir -amb ·tota espontaneïtat-- el de l'home,

o sia l'organització comunal, l'avantpassat del

cooperativisme modern. En cada un dels ni

vells trobarem mecanismes reguladors 'que

actuen amb esponta11eïtat. Vegem-ne solament

alguns dels més importants per comprendre el

paisatge ramader de muntanya.

La fig. 7, il·lustra dos mecanismes fonamentals

que tml/::,jJorten la .fèrtilitat essenci;¡j per seguil

produint. unt per la força gr;l\:itat{)ria com per

<.iL'spla,";lmCnls laterals dels !Jerbí\·ors. .la heni

dit que els arhres pugen fertilitat enterrada d
els sòls fondos i els ·animals desbrossador)"

poden passar-la a b gespa. als llocs on l'herh!1

es renova r;·¡pidament. Les p;¡stures més verde;

Il'lll'n la krtiliut acumubd;¡ dl do,; c<,'ntí11ldret

superiors dl'i S(·)1. El fúsfor necessari ..cau ami)

<:Is cagallons- i pot ..treh:I!br- :1 fons en l'herha',

mentre que l'I nitrogen l'S assimibt pels trl'\'ols

que el prenen de l':¡ire. L;¡ cahra, l'Is cavalls, els

burros i les \'aques del país -les rústiques tan

menyspreades fins fa pOC-, poden .. treballar

per nos;l!tres· i preparar les pas/lires per als ani

mals de producció que seguira]1.

El pollancre esvelt del Piemònt, amb la seva

copa llarga i estrela, dóna ombra per poc temps

i la reparteix pel prat, afavorint així la .fotosín

tesi que ..pot saturar-se· per excés <.f!il,luminació

i el caldejament edàfic. També elfreixe -tan

lligat als /Jrats jJmductius- dóna la fulla que

serveix per mantenir les ovelles i cabres que

pasturen després de les geladès fortes i calcen

-amb el seu trepig precié>s- l'herba arrencada"

descalçada per tants cris/al/s de p,el. És un far

ratge semblant al del alfals i que, en podar-lo,

. ens permet regular la distribució de les ombres

al prat. Pomeres, cirerers, pereres, nogueres,

oms, avellaners, salzes, elc.. poden ..completar

el prat .. augmentant els ingressos familiars,

..augmentant la fertilitat .. , distribuint les ombres i
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Ja fullaraca, estabilitzant vessants inestables,

sanejant els llocs empantanats, etc. No falten

elemellls esiabilit~adors, els reguladors del fun

cionament del prat i cal aprofitar-los bé.

Si tenim en comnte el ..sistema cues/a,·, el ves

sant de mui1tanY;L amb aigua que circub dava

Ib sempre i: refresca -per el'apuraci6-, veurem

la gespa gemmada que no ha d'escalfar-se mai.

Les herbes ¡'espiren molt qU;1I1 s'escalfen, eva

poren molta aigua i així es refresquen; obser

veu que també les sals transportades sc situen

a llor ~e sòl, just en les arrels curtes, les ·reno

vades i més productives de la gespa·. "És natural

veure que l'herbei més productiu es trobarà

sempre cap al mig de cada vessant, en els llocs

on el pendej1t se suavitza i no falta l'aigua freà

tica o sang ~el paisatge.

Els herbívors es mouen i mengen als prats o a

les pastures, i cerquen llocs frescos per fer la

ruminació, aquella fermentació exagerada que

ja comentàvem, amb un acalorament que l'ani

mal vol dissipar i el vent redueix. Els ..llocs ven

tejats· de les muntanyes es veuen de lluny pel

verd de les herbes, pel fem acumular. Són -co

mes i collades- on l'aigua fa baixar fertilitat per

tot el vessant. Voleu un exemple millor d'au

toregulació? l'animal ..contra la gravetat- que

empobriria els cims, una meravella de la natu

ra viva, la nostra, la del futur.

Per instm/ els animals es mouen i fan les regu

lacions del seu sistema. En tractar-se d'animals

gregaris, és el més vell o animal guia el que

acumula experiència. recorcb els llocs bons.

però també els perillosos per les tr()n~ldes o

allaus. i porta darrera els que el segueixen dc')

cilment. Coneix els recorreguts diaris (..careo:,~')

i els de temporada, també els més convenients

durant les nevades i altres ~erills semblants. És
i

possible selecciollar alli/l/(I!s per adaptaci() i en

el futur es perllongarà la vida dels capaços de

guiar els altres. Ovins i caprins lenen b vicia

escurçada pel desgast dentari i acumularien

més experiència si visquessin de 15 a 20 anys.

no els 5 o 6 de les ovelles sacrificades en els

ramats actuals.

Des de sempre l'home volgué aprofitar el com

portament (etologia) dels seus animals i aug

mentà la memòria col'lectiva, activant la dels

-animals g.uia., amb el prestigi dels que parla

ven el truc o esquella. Plantant arbres, retallant

bardisses i afavorint els animals desbrossadors,

va ·modelar els paisatges.. ramaders, els d'una

muntanya productiva i bella. La seva cullm'a

comunal -ben gregària per cert-, calcada del

gregarisme dels seus ramats, facilità la gestió.

la vida camperola de muntanya. Es perden ara

les cultures tradicionals, les apreses de petit

rera el ramat, i caldrà renovar-les o bé ressus

citar-les per refer ftinstint d'adaptar-se dels

homes muntanyencs. És el futur i cal avançar

nos, preveure l'esdevenidor. Vegem-ne llns

aspectes pràctics, concrets, aplicables, i prepa

rats per discutir-los, si cal.
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• Aspect~s agroecològics
de reg~lació pràctica

Vull parbr 1le COSl'S pr:lc(iques, de principi:,

generals, però aplicables J la muntanya d'An
í

dorra. Per eÀ1:mple:

• Cal evitar; la maquin:)ri:l pesada. Els tractors

l'ruga i al~res m:)quines que remouen el Sl)]:.,

de munta;1Y:l no haurien dl' sOrlir mai de\:-;

carrers i <.\e les carreteres de la part baix;l. la

del calTer comercial.

• Les màquines biològiques. però en espe

cial els ramats ben manejats, són les que

formen -sistema natural amb la muntanya·.

les que sempre han actuat i ho han de se

guir fent encara, però sempre comptant amb

unes possibilitats lècniqlll!s que els nostres

avis no tenien.

• No llaurar, sinó moure bé els animals, per

tal d'aprofitar a fons el seu dinamisme na

tural i completar-lo, sense destruir els meca

nismes de regulació edàfica ja aconseguits

per coevolució del -sistema conjuntat-o

La hivernada a la muntanya dtAndorra. Si real

ment es vol arrencar i crear algun model pràc

_tic o finca experimental amb escola per educar

els gestors de paisatge que hem de preparar

des d'ara, ens caldrà ensenyar la manera pràcti

ca, -progressista.., de superar les dificultats de

l'hivern a la muntanya.

Si veieu la fig. 1, hem considerat l'entrada d'al

fals essencial per a l'arrencada. per ..augmentar

(Ol d'una- el bestiar que viu dels capitals an

dorrans, de les sevês pastures que millorarem

pasturant a fons i bf' Si teniu en compte com

prar el primer pall.a Ics terres guixenques de

l'Urgell per exejnple, ens serà possible arrencar

bL' i aprofitar t'ot d-'una les pastures pn')pie;-;.

millorant-les i creant al mateix temps els prats

reticulats, les freixenedes que no podrÍl'm pas

improvisar.

Cal evitar que la ..sulwenció- per arrencar -per

completar un sistema deficient i mil1orable-, no

es converteixi en el ..suplement. de l'herba prò

pia, en un subsidi que inviti a l'abandó, a viure

de caritat fomentant la vagància que impediria

el progrés constant tan necessari. Penseu que

les freixenedes, els prats ben estructurats i

especialitzats (arbres variats i arbustos contra la

baixada dels sòls en pendent), poden aïllar el

sistema ramader de muntanya i allunyar l'im

[XiCle cleI sistema carrer, l'urbà que mencionà

vem en començar. Boscos i freixenedes bosco

ses salvaran algunes muntanyes andorranes del

desordre i cie tantes contaminacions destructo

res provinents de la part baixa, del carrer.

Tornant a la muntanya, als sistemes ramaders

i les reserves de caça dels cims més enlairats,

crec que caldrà establir uns models de gestió,

de ramaderia renovada, p. ex. a Ja part occi

dental, a cavall amb Os de Civis, potser fins a

Tristaina i el Serrat, amb comarques properes
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del Pallars i j'Arieja. La mobilitat del ramat fa

cilita Ja gestió, per tal d'aprofitar a fons totes

Ics eompJememarietaL'), però l'organització de

freixenedes amb esjJecialització de jJastures

augmentarà el sedentarisme: reduirà_ els re-

correguts.

Els cims amb reserves de caça ealdr;l /)astur:lr

los molt poc, fins a excloure els ramals d'alguns

molt especials (com els ..calcaris, de Pal-Minsa!.

Casamanya, etc.). Ja es rerfilen els "parcs natu

rals.. del "futur, amb ramats controlats i els ho

mes ben integrats.

La investigació, la recerca continuada en po

ques explotacions ramaderes ben controlades,

~llJgmcntarà les produccions i permetrà ;organit

zar les escoles, l'ensenyament dels~ infants

jl,¡IU1:'i gestol:<¡, els pastors renovats del futur.

Puc avançar que ben aviat no faltaran els qui

voldran fer una vida llalural a la muntanya i

aprofitar a fons les tècniques modernes, junt

amb el gregarisme i les guies del ramat. Des

d'ara convé entusiasmar el jovent, fent veure

que el millor és contemplar una natura ben

ordenada, productiva, i d'una bellesa que aug

menta en coneixer-Ia més i més.

Cal preparar també lins filtres contra l'impacte

urbà, contra el turisme de massa i desorganitza

dor que cal aïllar bé en els llocs on s'han des

truït ja els mecanismes de regulació natural i

que seguiran molt artificialment. El turisme

gastronòmic, el que sap assaborir les artesa-

nies casolanes, pot integrar-se molt bé al siste

ma agro-pecuari de muntanya. És més -el turis

me general que no arriba fins als racons de

muntanya- no pot valorar unes produccions

menudes, les artesanies que podem oferir al

bon ..gounne¡ .. que sap assahorir-les i pagar hé

el gust que pren.

Conclusió. Hem discutit alguns aspectes del

prohlema que planteja la ·conservació aCli\-a ..

dels paisatges andorrans de muntanya, els que

eren ramaders i encara reben ramats de la terra

baixa, però amb desordre i que, per tant, són

incapaços de milJorar els recorreguts, de crear _

uns prats i le.'i ·freixenedes ben especialitza- ;

des., preparades per ..aïllar els impactes de la ;

part baixaM, del carrer comercial andorrà que

contamina.

Vaig destacar el paper decisiu dels boscos, es

pecialment les avetoses, que separen del tot els

dos sistemes. També la geo11101fologia glacial,

les parets de cada vall contribueixen a l'aïlla

ment i són garantia de poder organitzar els sis

temes de muntanya. Cal fer prats, freixenedes

belles i productives, amb fruiters de prat i tan

tes possibilitats com ja tenim de crearpaL'iatge,

de millorar el que Andorra pot oferir al turista

inteHigent, al que aprecia una natura producti

va i bella. Que ben aviat puguem veure-la amb

la renovació que cal esperar i que an~barà!
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Esqut!l1Ia 1. ¡T/lroducció cOT/cep/uai

l!'jLUClÓ-REGOLAOÓ DELS SISTEMESD~NTANYA

¡ ~

/C~iÓ~ Reacció

Natural
b¡xlntània

Subsidiada per l'home

¡.CULTURA ElEMENTAL (o primària)

. / ANIMAL
. BIOCENOSIS· "ETOLOGIA VEGETAL

" /CLlMES
-AMBIENT GEOflSIC SÒLS-SUBSTRATS

COMUNITATS
(Ecosistemes)

/

I~l .. .. --. 'c.pespa....

~.

(I.~~~teg."·'rr~ocló.··· 00 """"" d'¡,d¡.,¡d"

\:.;------.
Es progressa en COMUNITAT

Tat s'ajusta I ESPONTANI

Adaptació PROGRESSIVA

PROGRÉS-..

Na potporar

L'._~og¡. " :,I~~~~", h. d, 'oc ~.·~,;.j~..'.~.':':'.".·.,.,.,..·.PlETA.·.M·...•·.•.•.•.·~•.•..~..'..•.•..'.'.;...•..' .••.'."'>

~~~.. ~

~:~i~~~~Ft,
t

Dinàmic ----+- Natural

~~NÒMIC
Les aportocions foranes SÓn com les modificacions· llAURAR, p. ex.

o SUBSIDIS etc... que són costoses

Obliguen a CONTINUAR llaurant
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¡'~~lIra 1. La bive77lada a Úl t1tu71tat1]'a d'At1don-a

NATURAL '. .... I é" I ARIE.JA ;:

" "'111111I111~",'~";11 ,{;t R"~¡'"o

WMRS~L,,::::'i,,~ll¡¡!~i~I¡I~~!~¡¡~~~

/.".~~~m~/::~~~~~~~~~~~· '.'I·I~l~I~r:IIIIIII..I.II..I:I..I..I.lo:I.lllIJ~.I.tl.I>..... >"...II!.~.I~.I..I.>.I...!~I>.I•.I>.I.lo>.I..I..~.1.••1>•.'~~.">.!0:.1II!11'11111111
1111111 "1II111111111111~' > A:~~'-:""""':JlIJIIIII''',; ->>

11111111 > > > .....0 flIP" '. '.'.
A:~ 11111"""'1111111111111111 11'11-11~1;11>11>11>11'llí" >: >» > l';; ::'J:\·t··<:?··>:"~· :

ALT URGELL IIII!I Ramaderia
CERDANYA

Esquema 2

REGULACIONS ....... Naturals - Energia solar
-.Subsidiades - COMERCIALS - Fuel camprot, etc.

.. !: ·:,~~~~Oii·J)i·flAtSïJGi:'.tt~;~i......
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Fif.!.l/ra 2. E/etl/etils de/ paisatge de mlmtallya

b

2000.m

1500m

1000m

a

CONSERVACIÓ

Fif.!.l/ra 3. Eslnlclures ifmlciotl elemetllals

FILTRES

Desbrossadors

Contoctes

MEMBRANA '-'-l'flux tròfic
Vàlvulo ~~

Herbívors

ESTABIUTAT
(lo producció del possat)
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Hf,ura 4. El dinamisme

PROGRÉS PER

Ractèries - Dinamisme màxim
'Però són INESTABLES· Esporulen Pt =Po . ert

T

R= RESISTÈNCIA
K= CAPACITAT

Pigment

Fip,ura 5. La casa de les badèries

RUMINANTS
Malar

~.~:Ó~UD~ES
". o' 0·0... . ACULERACIÓ RECOlZADA

h::..::::.:: :.-::::::':.. o o,.. -calconèixer.IOS..
Anivell de ./ ESTUDIAR·LOS

. """",,'" Jf APROFITAR-LOS.

PAISATGEi~~~·¡ 1I.t{2>4Y
;-peres!i#'or,~1o ..... FOMENTAR~lES
···?,~q-':';i';?·· ..~~\~:~~~~;?'.
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Alfals

F~~lIm 6. DiI'ersificacio1ls. Estructllres ifullciolls. El dillalllisIII<' (2)

l
~

nglor + Cucs de terra

Brolla + Baclèries
Vorada ~

. • ~.~ ~~~ r;;;, ""''''''''''''''''~;;; ...... 'Di;;'"
~~.-;:~~;i~-t. ,. . Anys Mesos

-. ~ ~ Decennis

bodèries

Hores

GRAMíNIES
Carex
Joncs
etc.

Mal regulat
(No arrels)

~.r.,'f.:'-~._.'.'.".'.'.".'"POTENCIAl.
, MJ.:IJM '-

Gespa

P=Producció exportable

P= Biomassa / temps

• / PENEJRAClÓ (arrels)
CAL COMBINAR •

" SEOORS DINAMIC$ • Protegits

Diversi~cant PAISATGES -

Multiplicant les OPORTUNITATS als herbívors

L.ge la DIVERSITAT: 5e\;porlci~à +i+
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¡:(~lIm 7. Les regulaciOlls a cada tlÍl'ell d'orgatlització

REGULACIONS NATURALS A CADA NIVEU

I
I

·l

. i
CAL COMENTAR-lOS

..------
• GEOfíSICA

• PLANTES

• ANIMALS
RAMATS

InstinI -----+ GREGARI ]

• CULTURAL ----... COMUNAL

COOPE~TIVISME

/Fre~
Cobro

• ferlilitat
~~II.

DESBROSSADORS
Adaben

PASTURES

ES VENTEGEN .. TRANSPORT
HORITZONTAL

ADOBAT PER
GRAVETAT

-.. Aigua + Sols
+ Aire

per ANIMALS que sestegen
es VENTILEN

GREGARISMES

RAMAT i {HoMEs~,
EXPERIÈNCIA acumulada ----+ MEMÒRIA col·lectiva

I d [llocs
E RAMAT recor a RECORREGUTS .corees"

Però el PASTOR augmenta MEMÒRIA COl·LEGlVA
Gestor
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D,quellla 30 AsjJedes agmecològics de 7'egulació jJ7'àctica

LA REGULACIÓ CULTURAL

• EVITAR MAQUINÀRIA PESADA

,f°DINAMlsME NATURAt.~'o

~/
SENSE DESTRUIR

ETOLOGIA ANIMALS PER SElECCIÓ

VORADES, freixes, rosers

(Renova!...)
[Tot nouo,:)

Fer veure que una natura ben ordenada és el millar
Anima i atreu el TURISME INTEGRAT

-23-




