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Résurné / Abstract / Resurnen / Resum 

Le processus acceleré de bouleversements économiques et sociaux 
au cours des dernieres décennies dans les pyrenées catalanes se traduit 
par des phénomenes tels que I'abandon agricole, la progression de la 
forEt, l'utilisation du sol de maniere de plus en plus extensive ... etc. Les 
répercussions de ces transformations sur le paysage végetal ont été analy- 
sées et estimbes a échelle réduite sur la vallée de Castellbo (Alt Urgell). 
L'action anthropique et intensité de l'exode rural ont été des facteurs 
essentiels de transformations de la physionomie du territoire. 

The accelerated process of economic and social change in the up- 
per Catalan Pyrennees in recent decades is directly reflected on the land- 
scape in phenomena such as the abandon of agricultura] land, the re- 
covery of woodland, more extensive land use practices, etc. In a smaller 
sample area, Castellbo Valley (Alt Urgell region), the repercussions of 
these transformations on vegetation have been analysed and evaluated. 
The rapidity of anthropic activity and severe rural exodus have consti- 
tuted fundamental factors in the transformation of the appearance of 
the area. 

Through a comparative study of various statistical cross-sections ob- 
tained for the 1957-1988 period, it was possible to identify the tone dyna- 
mics of evolution and the perspectives for evolution in future years. This 
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study is intended to serve as a reflection of the problems which affect 
the Pyrennees in general. 

El acelerado proceso de cambios económicos y sociales que se han 
dado en el alto Pirineo catalán en las ultimas décadas se refleja directa- 
mente sobre el territorio en fenómenos como el abandono agrícola, la 
progresión de 10s bosques, la extensificación de 10s usos, etc. En un ám- 
bito geográfico mas reducido, en el valle de Castellbb (Alt Urgell) se 
ha analizado y valorado la repercusión de estas transformaciones sobre 
el paisaje vegetal. La importancia de la acción antrópica y el intenso 
fenómeno de éxodo rural han sido factores fundamentales de las trans- 
formaciones en la fisonomia de aquel territorio. 

Mediante un estudio comparativo de distintas informaciones está- 
ticas obtenidas para el período que va de 1957 a 1988, mostramos cuál 
ha sido la verdadera dinámica evolutiva y cuáles son las perspectivas 
de esta en 10s próximos años, con la intención de que este estudio refle- 
je la problemática general de todo el ámbito pirenaica. 

L'accelerat procés de canvis econbmics i socials que ha patit la mun- 
tanya pirenaica en els darrers decennis es reflexa directament sobre el 
territori en fenbmens com l'abandonament agrícola, la progressió dels 
boscos, I'extensificació dels usos, etcétera. En un ambit geografic més 
reduit, a la vall de Castellbb (Alt Urgell) hem analitzat i valorat la re- 
percussió d'aquestes transformacions sobre el paisatge vegetal. La im- 
portancia de l'acció antrbpica i l'intens procks d'bode rural han esde- 
vingut factors fonamentals de les transformacions en la fisonomia 
d'aquell territori. 

Mitjan~ant un estudi comparatiu de diverses informacions estAti- 
ques obtingudes per al període que va del 1957 al 1988, mostrem quina 
ha estat la veritable dinamica evolutiva i quines són les perspectives 
d'aquesta en anys veniders, amb I'intenció de que aquest estudi reflexi 
la problematica general de tot l'ambit pirinenc. 
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INTRODUCCIO 

El present article és fruit d'un extens treball de curs realitzat durant l'any 
acadtmic 1987-88 en el Departament de Geografia de la U.A.B. i en el marc 
de I'assignatura de Bioclimatologia. 

L'objectiu que ens varem proposar al realitzar aquest estudi fou intentar ava- 
luar els canvis que la vegetació d'una zona de I'alta muntanya pirinenca, la vall 
de Castellbo, ha sofert en un període que va de l'any 1960 fins a l'actualitat. 
Els resultats obtinguts en un ambit tan concret resultaran possiblement molt 
orientadors de la dinamica evolutiva general en tot 1'Alt Pirineu, on es poden 
definir uns parametres modificadors que hi incideixen de forma similar. 

Les transformacions en els usos i l'aprofitament del sol i, en general, del 
paisatge vegetal a la vall de Castellbo, poden apreciar-se moltes vegades direc- 
tament en forma d'abandó agrícola, progressió dels boscos, menor ús dels re- 
cursos que aquests ofereixen, extensificació dels usos, etcétera. Tot aixo va qua- 
si sempre lligat al despoblament de tots els nuclis de la Vall i que s'ha intensificat 
al llarg del període estudiat. 

Calia, doncs, averiguar com es disposava la vegetació de la Vall 25 anys en- 
rera i comparar-la amb la situació actual per tal de veure quines han estat les 
veritables conseqükncies per al paisatge de la Vall d'aquest intens abandó hu- 
ma, així com també intentar valorar I'estat actual de la distribució de la vegeta- 
ció i la seva dinamica. 

METODOLOGIA DE TREBALL 

La dificultat més important per portar a terme aquesta analisi la dificultat 
més important era el tractament de la poca informació cartografica existent so- 
bre la vegetació de la zona. Per contixer el paisatge vegetal en els anys 50-60 
disposavem de dues fonts prou importants perb molt distintes: en primer lloc, 
la Carte de Vegetation de France (n.77) a escala 1:200.000 (Institut cartografic 
de Perpinya, 1962)' on hi trobem representades no solament les diferents comu- 
nitats existents, sinó també la seva distribució en estatges i estat de desenvolu- 
pament vertical. En segon lloc disposavem també del mapa d'usos del sol de 
1957, publicat en el marc dels estudis MAB-6 ALT PIRINEU. 

Pel que fa a la informació sobre l'estat actual de la vegetació, aquesta no 
ha estat més faci1 d'obtenir, ja que l'única font cartografica de que disposavem 
era també el mapa d'usos del sol al 1987 realitzat per al programa d'investiga- 
cio MAB-6. Hem ampliat aquests dos darrers mapes a una escala aproximada 
d'l:74.000, per tal de poder comparar-10s amb el mapa francts abans citat, pe- 
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ro tot i aixo ens hem trobat amb la dificultat que suposava haver de treballar 
amb dues llegendes completament diferents. Els mapes realitzats per al progra- 
ma MAB-6 no detallen les comunitats vegetals existents, ja que es tracta de ma- 
pes d'usos del sol i no pas mapes de vegetació. La seva informació ha estat com- 
pletada, en la mesura possible, amb l'observació de les fotografies aeries del 
vol realitzat sobre la zona l'any 1983 i, sobretot, amb l'observació directa de 
la zona; aixo ens ha permks comparar la vegetació actual de les zones assenya- 
lades I'any 1987 com a canviants en els usos del sol, amb la llegenda del mapa 
de 1962. 

El treball de camp ens ha permks realitzar també, un inventari florístic ge- 
neral de la zona, així com 8 inventaris en diversos indrets acotats (aproximada- 
ment en arees de 100 m2) per tal de poder elaborar les piramides de vegetació 
que ens indiquin la dinamica recent i futura de les formacions vegetals de l'am- 
bit estudiat. 

En darrer lloc cal dir que, per tal de recolzar la informació obtinguda, hem 
utilitzat el Mapa de Usos y Aprovechamientos del suelo, editat per ICONA l'any 
1970, a escala 1:50.000. 

E~~~~ D'ESTUDI I EL SEU ENVIRONAMENT 

L'ambit geografic on se centra aquest estudi es defineix clarament com una 
vall d'alta muntanya, situada al vessant meridional de l'alt Pirineu catala, en 
el Pirineu axial (grafic no 1). Les característiques del seu medi físic són, doncs, 
les propies de l'alta muntanya pirinenca, zona molt homogknia en la seva com- 
posició geologica, amb domini de pissarres cambriques i molt escassa existen- 
cia d'altres materials. La seva morfologia actual ha estat modelada en &poca 
forca recent, a l'era quaternaria. Amb les glaciacions, el procés d'evolució que 
varen patir les pissarres van donar lloc a formes molt arrodonides i a un relleu 
poc abrupte. 

Els tipus de sols dominants a la Vall són els sols de muntanya mitjana hu- 
mida i, sobretot, els sols d'alta muntanya. Ambdós solen ser fkrtils i f o r ~ a  de- 
senvolupats, pero I'acció humana i les fortes pendents han provocat l'existkncia 
de sols empobrits en molts indrets de la Vall. Els diposits al.luvials fan dels 
fons de les valls les zones més fhrtils. 

La major part dels torrents que conformen la xarxa hidrografica són de ca- 
bal discontinu i per tant l'aigua és només abundant a l'hivern. Les fonts són 
molt escasses i practicament només se'n troben al vessant obac de la Vall. 

El clima predominant és moderadament fred i plujós; ara bé, d'un vessant 
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a l'altre s'hi observen notables diferkncies climatiques que donen lloc a topocli- 
mes o climes locals. 

Entre els factors determinants de les diferenciacions climatiques dins de la 
propia Vall destaquen I'altitud, l'orientació i l'exposició (grafic no 2). El gra- 
dient termic i el fenomen de la inversió tkrmica són els factors altitudinals que 
més condicionen el paisatge vegetal, així com la clara diferenciació de les dues 
vessants principals que, exposades a una diferent orientació, provoca un consi- 
derable contrast climatic entre la banda obaga i la soleia, que es fa evident en 
la seva diferent vegetació. 

L'acció de I'home ha estat un factor fonamental en la configuració del pai- 
satge vegetal en tot el Pirineu. La necessitat d'adequar el territori per a proveir- 
se de tot el possible porta a l'home, des dels primers assentaments, a extreure 
el maxim de recursos possibles del bosc o a utilitzar el sol amb altres finalitats, 
normalment el conreu i el pasturatge. 

A la vall de Castellbo ja des de 1'Edat Mitjana es dóna una important alte- 
ració del paisatge, que es fa evident amb l'existkncia de feixes de conreu. Des 
de llavors s'ha fet un aprofitament del bosc per a molt diverses ultilitats: activi- 
tats artesanals de la fusta, combustible (carbó de les alzines), explotació fores- 
tal, fullats del bosc de ribera, pedra, caca, esplai, etc., que han determinat en 
conjunt la configuració de la fisionomia actual del paisatge, i han estat la cau- 
sa de I'aparició de diverses comunitats vegetals secundaries. 

L'actuació humana havia donat lloc, fins als anys 1950-60, a una dinamica 
general de deforestació deguda a les activitats agraries i a l'aprofitament de la 
fusta. Pero a partir d'aquells anys s'accentua el procés de despoblament a la 
muntanya i es dóna un progressiu abandó de gran part de les terres de conreu. 

Aquesta nova situació ve donada basicament per un factor de caire econo- 
mic: l'evolució cap a una nova agricultura enmarcada en un mercat més ampli, 
acabant amb una forma de vida en la que tota la producció era quasi única- 
ment destinada a I'autoconsum, dintre d'un rkgim total d'autosuficikncia en 
(el que era necessari el conreu d'importants extensions de terres i l'aprofitament 
exhaustiu del bosc per tal de mantenir un nombre d'habitants molt superior 
a l'actual (569 hab. al 1959 i només 139 avui). 

Les conseqüencies més destacables respecte a la utilització dels sols i dels 
recursos que ha comportat aquesta integració de l'economia de la Vall dins d'un 
circuit comercial més ampli, han estat basicament tres: els boscos perden im- 
portancia com a font de recursos ja que la major part de les necessitats es co- 
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breixen ara des de fora; les terres de conreu han deixat de ser utilitzades en gran 
part, ja que han passat a ser terres marginals dintre d'un nou context economic 
en el que són incapaces d'oferir unes productivitats adequades per ser usades 
i, per últim, gran part de les terres de conreu s'han convertit en pastures artifi- 
cials degut a l'augment del pes economic del sector lleter. 

Aquests aspectes han portat, doncs, a uns canvis importants del paisatge 
vegetal de la Vall en els darrers trenta anys. 

No cal oblidar tampoc un altre factor modificador important, I'explotació 
forestal, que no s'ha aturat en aquests darrers anys i, ans al contrari, ha assolit 
un caire més comercial, tot accentuant la deforestació, si més no en forma d'es- 
tassades o aclarides de zones boscoses importants. El procés contrari, és a dir, 
de reforestació o recolonització s'ha donat també intensament, de forma natu- 
ral o per la intervenció humana, i ha provocat notables canvis paisatgístics. 

CESTAT ACTUAL DE LA VEGETACIO 

La diversitat de paisatges vegetals que trobem en una zona de muntanya 
com la vall de Castellbo poden diferenciar-se prkviament mitjan~ant una zona- 
ció altitudinal que determina uns estatges bioclimatics. Aquests pero, no venen 
definits Únicament pel factor altitud, sinó que venen modificats també per la 
variabilitat dels parametres físics i de la influkncia humana. (Grafic no 3) 

Així, en la zona de muntanya mitjana de la Vall el tipus de vegetació eurosi- 
beriana típica de l'estatge monta (normalment dels 800 als 1.500 m) s'inicia a 
major alcada, sobretot en el vessant obac. A l'alta muntanya la vegetació boreo- 
alpina propia dels estatges sub-alpí (1.500 a 2.000 m) i alpí (més de 2.000 m) 
es desenvolupa Únicament en els punts més alts. 

D'altra banda, la vegetació característica de la terra baixa mediterrania (a 
l'estatge basal) s'estén en la Vall en alcades forca superiors als 800 m, especial- 
ment a la solana. Es tracta de comunitats d'alzinar poc desenvolupat, boscos 
degradats a causa d'una tradicional explotació, i amb uns sols esquelktics per 
la manca d'espkcies caducifolies, les pendents pronunciades i el fort escolament 
d'aigua quan plou. Formen un paisatge poc tupit i variat, amb un sotabosc més 
aviat pobre, contrari al característic sotabosc dens d'arbusts i lianes. Amb els 
inventaris de vegetació es constata com l'estrat arbustiu és forca escas i domi- 
nat quasi exclusivament per nespler (Mespilus germanica), o també, en cotes 
més altes, pel ginebre (Juniperus communis), mentres que en l'estrat herbaci 
hi trobem espkcies tan característicament mediterranies com la farigola (Thymus 
vulgaris), l'espigol (Lavandula stoechas) o l'argelaga (Genista escorpius). 

L'existkncia de roures és mínima i es limita a la presbncia d'unitats més o 
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menys ai'llades de roure martinenc (Quercus pubescens), sense formar comuni- 
tats importants. 

La comunitat del pi roig (Pinus sylvestris) si que es considera propia de l'es- 
tatge monta i, de fet, es també prou important en la Vall. De tota manera la 
seva extensió pot ser deguda, en molts casos, a la seva facilitat de creixement 
en zones de colonització de conreus abandonats i també a la intervenció re- 
plantadora de l'home per tal d'aprofitar la seva fusta. D'altra banda aquest apro- 
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fitament del pi roig explica també que sovint I'estat arbustiu no estigui comple- 
tament desenvolupat. 

El pi roig comenca a trobar-se a una major altitud del que és normal, espe- 
cialment a la solana, pero es desenvolupa també en alcades f o r ~ a  notables (su- 
periors als 1.600-1.700 m) fins i tot barrejats ja amb els avets (Abies alba). 

El seu sotabosc és f o r ~ a  poblat. Hi destaquen el ginebre i el boix (Buxus 
sempervirens) i crea uns sols molt més gruixuts i protegits en gran part per la 
]presencia d'herbacies. 

L'estatge sub-alpí, que es caracteritza pels seus boscos d'avet i pi negre (Pi- 
nus mugo), comenca a la Vall prop dels 1.600 m, amb l'aparició dels primers 
avets, mentres que el pi negre apareix encara a més altitud i en arees molt re- 
dui'des. 

Pel que fa als prats alpins, són molt esporadics en els punts més elevats de 
Xa Vall i rarament per damunt dels 2.000 m. 

Les zones conreades es limiten a petites taques molt disperses i fragmenta- 
des que no ocupen extensions importants i contínues en el territori. Hi trobem, 
en canvi, importants superfícies en les que s'observa I'abandó agrícola i de pas- 
turatge. 

EL PAISATGE VEGETAL EN ELS ANYS 1960 I 1970 

A inicis dels anys seixanta podíem distingir a la Vall tres tipus de comuni- 
tats dominants: alzinar, roureda i pineda de pi roig. 

Teníem a la solana un clar domini de l'alzina i el roure que es convertia, 
a major altitud, en boscos d'alzina en estat arbori molt poc desenvolupat i, més 
amunt encara (cap als 1.300 m), en una extensa zona de roureda també poc de- 
senvolupada degut a la intensa ocupació humana del bosc. 

En aquest vessant no hi havia grans extensions de terres conreades possible- 
ment degut a les fortes pendents i la manca d'aigua. 

Les zones més extenses de conreu es troben en el fons de la vall, prop del 
riu que garanteix el seu regadiu. També en el fons de la vall es troba, encara 
que en petites extensions, el pi salzmann o pinassa (Pinus nigra), propi de la 
muntanya mitjana i que possiblement a la vall de Castellbo hagi estat una espe- 
cie substitutiva de la vegetació destruida per l'activitat humana. 

A la vessant oposada hi havia una vegetació més prbpia de l'estatge monta. 
La roureda apareix des de cotes més baixes, a l'entrada de la Vall, i va desapa- 
reixent en alcada per deixar el seu lloc al bosc de pi roig. 

La comunitat del pi roig ocupava tota la banda oest de la Vall i les parts 
altes de tota la cap~alera. Al nord i nordest (a partir dels 1.400-1.500 m) les 
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arees de pi roig que en la informació tractada ens apareixen en estat arbustiu 
o herbaci s'expliquen per un extens procés de reforestació d'antigues pastures, 
que es porta a terme l'any 1960. 

En els punts més alts, al nord i noroest, hi apareixien les comunitats del 
pi negre i l'avet. Aquesta Última pero, és molt poc significativa i només la tenim 
indicada en els pics que s'apropen als 2.000 m. El pi negre s'estenia fins a una 
altitud menor. A l'est (vessant solana) en canvi, ens adonem que a cotes tan 
altes com el Pic Mongetes (2.091 m) o La Cabrera (2.021 m) no s'hi desenvolu- 
pa l'avet i el pi negre ho fa molt rarament. 

Si s'analitza la cartografia de principis dels anys setanta s'observa que a la 
vessant orientada al sud hi apareix novament un domini d'alzinar i del roure, 
i del pi roig en les cotes més altes. Les arees conreades són relativament poc 
extenses pero difereixen f o r ~ a  de les cartografiades en la decada anterior. 

A la vessant obaga, les zones de roureda han estat les més modificades, so- 
betot en les parts altes, i en benefici de 1'6s per pastures o del matollar. En les 
arees més altes hi apareixen encara les comunitats poc extenses del pi negre i 
de l'avet. (Grafics no 4 i 5) 

E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ó  GENERAL DE LA VEGETACIO I DELS USOS DEL SOL 

Entre les tres dtcades comentades s'han produ'it, tal com s'ha vist, canvis 
significatius en el paisatge general de la Vall. A vegades aquests canvis són difí- 
cils d'avaluar amb una gran precisió geografica, pero poden definir-se unes ten- 
dencies generals de la dinamica evolutiva en el període analitzat. 

L'extens bosc de pi roig que trobem a la vessant obaga, (entre els 1.000 o 
1.100 m i els 1.700 aproximadament) ha sofert pocs canvis. Algunes de les zones 
replantades a inicis dels anys seixanta, seran dedicades més endavant al pastu- 
ratge. Actualment pero, el bosc de pi roig pot considerar-se una comunitat esta- 
ble i, fins i tot progressiva en els indrets d'abandó de pastures. 

No solament en les antigues pastures sinó també en tots aquells camps que 
han deixat de ser conreats, la comunitat del pi roig es troba en progressió. És 
una espkcie molt més facilment adaptable i de rapid creixement que altres pos- 
sibles colonitzadors com el roure i el bedoll. 

El bosc de pi roig és avui aprofitat per la indústria de la fusta. Les tales 
que poden veure's en diversos indrets de la Vall són quasi sempre en forma d'acla- 
rides i rarament es troben arees completament desforestades. Tot i aixo la inci- 
dtncia de l'extracció de fusta és molt notable: el sotabosc queda gairebé total- 
ment eliminat d'altres especies que no siguin petits pins en estat arbustiu o 
herbaci, molts d'ells plantats per l'home de forma atape'ida; el bosc queda for- 
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Fa esclarissat i el microclima també esdevé modificat i hi apareixen una gran 
quantitat de peus d'arbre talats, aixi com nombroses restes de fusta estassada 
que constitueixen un perill important com a focus d'incendis. 

Un altre canvi important que observem en la banda obaga de la Vall és la 
desaparició d'una altra especie propia de l'estatge monta, el bosc de roure, molt 
estés als anys seixanta. En la cartografia del decenni següent tota la zona que 
ocupava aquesta comunitat ens apareix ja molt fragmentada en diversos usos 
o tipus de vegetació (des de 1'6s per a pastures fins a l'aparició intercalada de 
I'alzinar), i actualment es converteixen basicament en extensos camps de pastu- 
res on el pi roig, que com ja hem dit té una major facilitat d'expansió, avanca 
en progressió. 

A la solana es dóna també, en general, un intens procés de recolonització 
forestal d'antics camps de conreu. Amb l'accentuat kxode huma les terres con- 
reades són ara inexistents. Alguns camps es dediquen encara al pasturatge de 
ramats, pero en la major part l'alzinar i la roureda avancen novament sobre 
les terres en desús. Per tant es tracta d'una progressió de les comunitats que 
ja ocupaven aquella zona, i que ara trobem només en els seus estats menys desen- 
volupats (arbustiu o herbaci). D'altra banda, els boscos d'alzina i roure deixen 

LLEGENDA DE LES CLlSLRlES 
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de ser utilitzats per a les activitats tradicionals dels muntanyencs (carboneres, 
consum local de fusta, etc.) i, lliures d'aquesta pressió humana, entren també 
en una dinamica regenerativa del bosc. 

Allí on no s'han donat uns processos erosius tan forts que hagin provocat 
una pkrdua de sol i una impossibilitat de desenvolupament de la vegetació, ens 
apareixen actualment arees de matollar, és a dir, zones en procés de recuperació 
vegetativa on hi creixen primerament bardisses, males herbes o arbusts diver- 
sos, pero que en un segon estadi regeneratiu progressen, no cap a un tipus de 
vegetació secundaria, sinó cap a la vegetació potencial de la zona: l'alzinar mun- 
tanyenc i la roureda, ja dominants en la informació cartografica dels anys sei- 
xanta i convertides després en les pastures o matollar ara novament envaides 
pel bosc. 

En l'estatge sub-alpí podem apreciar-hi també alguns canvis forca significa- 
tius, doncs hi observem com es produeix una situació de regressió del bosc d'avet 
paralelela a l'extensió de la pineda de pi roig, de major interés per a l'explotació 
humana. 

En darrer lloc i pel que fa als usos agraris cal insistir en el continuat abandó 
de conreus i camps de pastures i les seves conseqükncies en l'evolució general 
de la vegetació. 

CONCLUSIONS 

Una valoració final de tots els canvis en el paisatge vegetal de la Vall que 
hem copsat en aquest estudi comparatiu ens porta a concloure que aquests han 
estat especialment lligats als accelerats canvis en les estructures humanes i eco- 
nomiques que s'han donat en la zona estudiada durant el període analitzat. 

El descens de la pressió humana sobre el bosc es reflexa en la major part 
dels aspectes evolutius: la progressió del pi roig, el desenvolupament de l'estat 
arbori de I'alzinar, l'escassa regeneració de la roureda, I'extensificació dels usos 
agraris, l'increment dels processos erosius i empobriment del sol, etc. 

D'altra banda, les perspectives d'aquesta dinamica en els anys que venen 
no es preveuen gaire diferents. El procés d'abandó de les feines agraries i de 
['aprofitament dels recursos que ofereix el bosc, deixara a la vegetació de la Vall 
en mans d'un altre tipus d'acció humana: l'optimització de l'explotació fores- 
tal, la deforestació incontrolada i abusiva, la menor cura del medi per part del 
pagks, i també el perill que inevitablement comporta la potenciació com a area 
d'esbarjo d'aquella zona de muntanya. 

El traspas d'aquest estudi d'un ambit reduit d'alta muntanya a una escala 
menor ens permetria, molt possiblement, una generalització de totes les pro- 
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blematiques exposades en amplis sectors de la muntanya pirenenca. La impor- 
tancia de les conseqüencies constatades sobre I'evolució de la vegetació, fa que 
es constitueixin en més arguments per recordar la peremptoria necessitat d'una 
gestió de la muntanya que s'adeqüi al medi natural. 
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