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Introduccici

Les caracteristiques fisiques dc la muntanya imposen limitacions i condicionen
I'activitat humana: la muntanya es una zona od'obstacle» a I'activitat de 1'home
(1). (Fins i tot en Ilenguatge figuratiu el terme «muntanya» fa referencia a una
dificultat molt gran.) Cal veure, doncs, quines caracteristiques fisiques de la munta-
nya engendren un Marc d'obstacle a l'activitat de I'home i, amb aixo, generen una
presumible homogeneitat socio-economica.

El primer i mes evident tret fisic do la muntanya es 1'a/aria del terreny. En
contra del que pot deduir-se de l'us mes frequent d'aquest criteri, I'alcaria no es
un criteri absolut (juga un paper canviant segons altres variables, p. e. la latitud),
ni tampoc es exclusiu (la seva importancia per a I'organitzacio socio-economica,
transcorre conjuntament amb altres variables: clima, relleu, periode vegetatiu).

A part de I'altitud, un altre element a considerar es I'exlensio dcl territori. Un
territori aillat, per mes clevat que sigui, no genera una organitzacio humana signifi-
cativa, no to entitat territorial suficient. Caldria distingir aixi el terme «muntanya»
dels qualificatius de «mont>>, «monticle», entenent per ells, elevacions localitzades,
sense continuitat en el territori. (En Ilengua castellana son d'us mes frequent els
termer de « monte», «monticulo», etc. i el prop] terme de «montana» fa referencia
a un conjunt territorial, no a un punt elevat.) Que aquesta remarca tan intuitiva
no es sobrera, en tenim mostres abundants en el nostre pais. Aixo ha motivat la
utilitzacio del terme compost «zones de rrruntanva», terme que en aquesta investiga-
cio emprem amb preferencia al mot simple de «muntanya».

La latitud del territori es un altre element a tenir present, requisit que no
sempre s'ha ales com cal. E. Balcells ho precisa dient que oexisteixen notables
variancions del concepte d'arees d'economia de muntanya segons latitud>> (2). El
mateix autor resumeix la interaccio de les variables altitud i latitud de la manera
seguent: opodria dir-se, en forma molt general, que I'altitud compensa la latitud>>.

* L'Introduccio i la I" Part de la Poncncia son materials reordenats de la tesi doctoral
dcl tirmant: «Economia de muntanya: la pluriactivitat corn a estrategia de desenvolupament.
Aplicacio a I'Alt Pirineu ('atala» (presentada a la Facultat de Ciencies Economiqucs do la
Universitat de Barcelona, novembre 1983).
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Es aixi necessari completar el criteri d'altitud amb informaci6 sobre la ubicaci6

de la zona. El paper d'ambdues variables ve recollit en la discussio que segueix

sobre les zones de baixa, mitjana i alta muntanya.

La distincio entre baixa, mitjana i alta muntanya reposa en principi sobre

criteris d'altitud, les variacions de la qual generen successives zones climatiques i

do vegetac16. En el vessant de I'organitzacio humana, el contingut de les tres

subzones ha estat resumit per Bravard (3) de la manera seguent: A la baixa muntan-

ya, l'organitzacio humana no es excessivament diferent de les zones baixes; la
mitjana muntanya viu sofa condicions muntanyenques, per6 acull sovint poblacions
abundants; Yalta muntanya implica condicions rudes i acull poca poblaci6 perma-

nent. La emprecisi6 es evident, agreujada quan s'observa la seva aplicacio a territoris

de diferent latitud: a les zones polars, Ics neus permanents (alta muntanya) arribcn

al nivell del mar, mentre que prop de I'Equador no es troben sin6 a altituds

considerables (per exemple, a 5.000 metres al Peru). Consequentment, els limits

d'altitud de les tres subzones no son unics ni universals. Aixi, Bravard aproxima

per a les zones tropicals cis limits de 2.000 metres per a la baixa muntanya, de
2.000 a 4.000 metres per a la mitjana, i mes de 4.000 metres per a I'alta muntanya.

Segons el mateix autor, els limits pels Alps -generalitzables, en termes generals,

al conjunt de zones temperades- serien: de 500/600 metres per a la baixa muntanya,

zones que constitucixen una mena d'annex material i huma de la planar fins a
1.500/1.600 metres per a la muntanya mitjan i; a partir d'aquestes cotes, els prats
de muntanya substitueixen el bosc i nomes permeten una explotacio estacional
-curt periode vegetatlu i/o estiu curt-, trets caractiristics de l'alta muntanya. Pel
que respecta a la variable latitud, les precisions anteriors han permes de ponderar-nc
la importancia i de palesar la necessitat clue es complementin les dades d'altitud
amb indicacions de latitud.

Quant a la seva distincio de subzones de nmtant'a, les rellevants des d'una
perspectiva s6cio-econ6mica son evidentment la mitjana i I'alta muntanya. Des
d'identica perspectiva, la distincio entre l'alta i mitjana muntanya no es, en general,
determinant: sovint ambdues zones s'integren funcionalment, conformant un espai
socio-economic coma. Un esquema arquetipic podria esser el seguent: explotaci6

dels prats d'alta muntanya per una poblaci6 que viu en nuclis situats a la muntanya

mitjana, nucli que depen (en serveis, comerc...) d'un centre comarcal situat a la

baixa muntanya.
Dos trots fisics addicionals -el clima i el relleu- son les variables fisiques de

la muntanya que condicionen mcs directament I'organitzaci6 humana. (Al scu torn,

el conjunt de variables fisiques -clima, relleu, altitud, vegetaci6. humitat, vents...-

es troben evidentment interrelacionades entre clles, i per tant en ponderar-ne la

influencia, no cal oblidar la significacio del conjunt.)

De Ies caractcristiques clirndtiques de la muntanya -dures, extremades- caldria

destacar, per la seva influcncia sobre I'activitat humana. l'escurcament del periode

vegetatiu. (Fenomen relacionat amb la curta durada de I'estacio calida, la reducci6

de les estacions intermedies, cl prolongament de les gelades o el Ilarg periode

d'inivacio (4).) Aquestes limitacions operen tant en un sentit qualitatiu -seleccio-

nant les especies vegetals adaptables- com quantitatiu -les mateixes especies tenen

a muntanya un rendiment inferior-. Sobre I'activitat de I'home, tats limitacions

es manifesten en el fet que I'explotaei6 to un cardcter estacional molt marcat:

explotacio molt intensa en el breu periode estival i gairebe nul-la la resta de I'any.

Tal estacionalitat imposa un regim transhuinant a les activitats agraries. Ambd6s
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frets son consubstancials a I'organitzacio socio-economica dc muntanya, exigides
per les seves condicions naturals.

El relleu accidentat de la muntanya dificulta, i en situacions extremes impossibi-
lita, la mecanitzacio de les activitats agraries (aixi ho recull, per exemple, la Directriu
75/268 de la CEE). La inclusio del criteri de pendents es especialment necessaria
en el cas espanyol, per tal com els altiplans interiors superen les cotes d'alcada
minima exigides per a la qualificacio de zones de muntanya, i son, en rcalitat.
zones planes que admeten cultius extensius i mecanitzacio, caractiristiques quc
son ben (luny de les dels territoris muntanyencs. De fet, el paisos europeus en
general recullen el pendent entre els elements definidors de les zones de muntanya.
I, en particular, els paisos que segueixen les orientacions de la Directriu 75/268
(CEE) contemplen alternativament l'altitud i el relleu.

Elements socio-economics de les zones de muntanya

La diversitat de les zones de rnuntanya quant a condicions fisiques, historiques
o culturals, o la seva situacio en contextos nacionals diferents, justifiquen una
postura prudent davant el recent i gencralitzat us de 1'expresi6 «Econornia do
muntanya». Correspon aquest terme a una realitat comuna de les zones de muntan-
ya? Realment tenen uns trets socio-economics homogenis i especifics?

Un punt clau radica en ]a influencia del medi fisic sobre el medi social de
muntanya. Tal enfocament s'inscriu en I'optica -brillantment defensada per Roma
Perpina (5)- de reinvindicar la importancia de la «infrastructura natural>> com a
substrat de 1'estructura economica. Caldria preguntar-se en quina direccio incideix
aquest element a les zones de muntanya. La resposta no es senzilla ni unica per
a totes les zones. Pero, en general. quant a la infrastructura natural, les zones de
muntanya no son tant zones poc dotades com espais on el pes de la natura es
fortament condicionant de l'activitat humana. Es a dir, no hi ha escassos recursos
naturals, sing que les zones de muntanya es caracteritzen mes aviat per, primer.
una dotacio especifica de recursos naturals i, segon, perque en la utilitzacio humana
d'aquest recursos s'imposen pautes estrictes (sigui pel que fa a tipus d'utilitzacio,
sigui pel que fa a les normes de gestio).

R. Perpina presenta tres variables rellevants per explicar la importancia econo-
mica dels recursos naturals: l'orientaci6 (tipus i grau d'utilitzacio dels hens naturals),
la situacio (col•locacio natural de la zona en l'espai), i la posicio (disposicio do la
zona en un context socio-economic mes ampli). La situacio generica de Ics zones
de muntanya respecte a aquestes variants es, en conjunt, negativa. Si be la posici6
de les zones de muntanya es obviament variable, els recursos de muntanya s'uti-
litzen en general desordenadament (una manifestacio mcs de la crisi global de la
muntanya, com veurem), i ]a mateixa condicio de territori muntanyenc comporta
una situacio desfavorable.

La traduccio economica de tats variants pot concretar-se en el quc R. Perpina
anomena «rendes infrastructurals», en rendes de situacio i rendes de posicio. (tin
senzill exemple pot clarificar aquests conceptes. Aplicats a l'activitat agraria, Ics
rendes infrastructurals d'una determinada explotacio farien referencia a la fertilitat
del sol, a les condicions climatologiques, etc. Una renda de situacio seria I'accessibi-
litat fisica a la superficie de 1'explotaci6: i una renda de posicio podria csser la
facilitat d'acces a I'explotacio ode comunicacio amb els mercats d'inputs o outputs.)
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No scmbla possible deduir el signe conjunt d'aquestes rendes per a les zones

de muntanya. En principi, per les diferencies entre zones (sobretot pel que respecta

a les rendes de posicio). En segon terme, perque el signe de tats render no es

independent del tipus d'utilitzacio humana. Aixi, si les rendes infrastructurals i de

situacio son en general negatives per a l'activitat agraria de muntanya, poden esser

en canvi amplament positives per a les activitats turistiques. En fi, la importancia

de la infrastructura natural no es tradueix facilment en quantifications economiques

immediates. Ws aviat es manifesta a traves de canals indirectes.

El contingut especific de 1'estructura socio-economica de muntanya es deriva,

en bona part, de la seva dependencia i limitacio respecte als factors naturals (la

tradicional representacio de la muntanya com a <<obstacle>> a i'activitat de ]'home).

«La principal caracteristica del medi muntanyenc es la seva diversitat territorial

i la seva resistencia a l'explotacio humana. Nomes admet l'explotacio superficial

i extensiva qualitativament i quantitativa propia de la terra aspra. Per a treure

rendiment cs necessari un gran esforc i una gran integracio ambiental, necessitant

una especialitzacio antropica notable, fruit de ilarg proces adaptatiu i desembocant

en un sistema cultural molt madur i complex. Per aquesta causa 1'estructura econo-

mica esta molt influida per la infrastructura (recursos naturals) i d'aqui que tambe

s'hagi dit que ula utilitzacio del territori muntanvenc es m('s ecologica que economica

(6))).

Al seu torn, la infrastructura natural de muntanya es depenent de I'organitzacio

humana. Es tracta, aixi, d'un ecosistema dur i dif"cil per a ]'home i, alhora, extrema-

dament sensible a les actuations humanes. En aquest darrer sentit, dues amenaces

a 1'equilibri natural de la muntanya son:

- Per un canto, el proces de desertitzacio que pateixen bona part de les zones

de muntanya. «La conservacio dels recursos muntanyencs necessita una certa densi-

tat demografica imprescindible per a mantenir la pressio antropica a certs nivells...»

(7). En altre cas, es recrua l'erosio, es perden els recursos pasturables, augmenta

l'amenaca d'incendis forestals, es degrada l'atractiu turistic,... Es necessari una

adequada pressio humana sobre el medi muntanyenc, funcio que venen realitzant

des dc sempre les comunitats de muntanya. El seu paper en el manteniment de

I'equilibri ecologic (expressivament qualificat de «jardiners de muntanya))), repre-

senta un servei social no retribuit, es a dir, genera economies externes gratuites

sobre els ousuaris» de la muntanya i indirectament sobre el conjunt de la societat.

- Per altra Banda, la perturbacio de 1'equilibri ecologic de muntanya es deriva

d'algunes actuacions humanes desordenades, indigents respectc al seu impacte

sobre el medi fisic. Conductes detectables en el camp turistic (esqui, urbanitzacions)

o hidroelectric, i tambe en el camp forestal (repoblacions indiscriminades amb

espccies dc creixement rapid) o agrari (sobreexplotacio ramadera dels prats de mun-

tanya).
Aquesta doble interaccio entre medi ambient fisic i mcdi ambient social ens

permet parlar del «ecosistema de muntanya», terme emprat frequentment en aques-

ta investigacio i que incorpora to consideracio dels dos aspectes. Es tracta, en

sintesi, de la dualitat basica «muntanya muntanyenc», relacionats per un doble

proces de causa i efecte.
El que ara ens ocupa es un aspecte d'aquesta interrelacio: ]a influencia del medi

fisic sobre 1'estructura socio-economica, aspecte que no exhaureix les actions del

medi fisic sobre el medi social. (Aixi, en efecte, determinades remarques historiques

o culturals dc Ics zones de muntanya duen clarament 1'empremta del medi fisic
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muntanycnc. La duresa de les condicions de vida o el traditional aillament, han
creat actituds i gcneres de vida propis, especifics). Quant a l'organitzacio economica,
resulta comprovable que, malgrat la comuna influencia d'un medi fisic limitador,
les zones de muntanya es troben en condicions molt diverses: des de zones turisti-
ques o zones industrials, a zones unicament agraries o zones ja desertitzades. Pero
tal diversitat es d'origen relativament recent. Ens cal avanCar abans alguns punts
d'interes.

Un tret comu de les muntanyes europees de zona temperada es el predomini
de l'evplotacib pastoral sobre I'agricola. Ben cert que els conreus agricoles -encara
que limitats per les condicions climatiques i per I'escassesa de sol- permeteren,
en altres temps i circumstancies, satisfer les necessitate internes (fins i tot en
productes com el vi i l'oli, en principi pot adequats a les condicions agricoles de
muntanya). Pero tal fet es derivava d'una situacio de semi-autarquia i d'elevada
pressi6 demografica, circumstancies que atribuien a la produccio agricola interna
una funcio vital (I circumstancies que, per altra banda, situaven en segon terme
els febles rendiments obtinguts). La necessitat d'obtcnir cls productes de primera
necessitat implicava conrear terres de molt baixa productivitat (pendents pronun-
ciats, terres excessivament elevades), esmercant-hi una gran intensitat de treball.
Superades aquelles condicions, les produccions agricoles de subsistcncia s'abando-
nen i la terra « marginal>> deixa d'explotar-se. L'agricultura es limita en general als
farratges i prats naturals. produccions orientades a ]'alimetacio del bestiar. La
vocacio agraria de la muntanya es ramadera ines que no agrirola, al contrari del
que es la vocacio del pla.

L'activitat pastoral es tradicionalment la mes arrelada a les zones de muntanva
europees, i la que millor s'adapta a les condicions naturals de muntanva. L'aprofta
ment dels recursos pasturables de muntanya per al bestiar, no es unica en les
diferents zones: transhumant o estable, de ramat bovi o ovi, i formules intermedies
molt variades. P. Deffontaines (8) distingeix dues formules pastorals, I'alpina i la
mediterrania, aclarint quc poden existir formulcs conjuntes i que tal classificacio
no to una concrecio territorial perfectament dclimitada.

- La via pastoral mediterrania es caracteritza per les migrations estacionals del
ramat ovi: l'hivern a les planes. on el clima benigne garanteix l'alimentacio del

bestiar, i 1'estiu a la muntanya, que no pateix les secades de les zones planes i quc
disposa de recursos pasturables abundants.

Aquesta cs la transhumancia que el professor Vila Valenti (9), en estudiar el
cas catala, qualifica de ucompleta». Es d'origen mes primitiu que l'anomenada
oparcial», la qual combina ]a transhumancia estiuenca als prats de muntanya i
I'estabulacio hivernal del bestiar.

En el periode estudiat pel profesor Vila Valenti (1945-50) I'explotacio ramadera
predominant a la muntanya catalana era la transhumancia ocompleta», amb hiver-
nades sobretot a les comarques de la Depressio Central (Noguera, Segria, Urgell,
les Garrigues). La posterior transformacio ramadera de la muntanya catalana,
mcnara a un progressiu descens de I'explotacio transhumant d'ovi, fenomen parallel

a I'auge del bovi. Aquest proces acosta 1'explotaci6 ramadera pirinenca a la de les
zones alpines.

L'eXploIu(wi pastoral alpina sol esser de bestiar bovi, a difercncia de la mediterra-
nia on l'ovi era el que millor s'adaptava a Ics condicions do sequedat. La riquesa
dels prats alpins permet I'alimentacio mes exigent del bestiar bovi. Per altra banda,
el rcgim de transhumancia mediterrania no es practica a les zones de muntanya
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alpina , tant pel tipus de bestiar com per la dificultat de combinar els interessos
agraris del pla (no necessitats dels prats de muntanya ) i de la muntanya.

La dificultat basica de 1'explotaci6 alpina es 1'alimentaci6 hivernal del bestiar.
La tasca d' emmagatzematge de I'herba i els farratges , es clau per a salvar el

desequilibri entre l'abundancia estival i la penuria hivernal. En cada zona s'arbitren

formules propies per salvar aquest problema ( pasturatge de migtemps a zones mes

baixes , ensitjament ...), pero el desequilibri estacional es comu. Aixi, la comentada
transformacio de la ramaderia pirinenca vers aquesta formula d'explotacio alpina,

permet observar identica problematica estacional a la muntanya catalana (com

tindrem ocasio d'estudiar a la III part d ' aquesta investigacio).

L'explotacio,forestal, un dels recursos naturals de la muntanya , ha estat materia

controvertida . L'oposicio entre els interessos pastorals - representats per la poblacio

muntanyenca- i cis interessos forestals -sovint aliens a les comunitats de munta-

nya- es remunta a temps immemorial I es un fenomen perceptible a moltes zones

de muntanya . ( Un vessant actual del veil conflicte es la relacio, sovint tibant, entre

l'Administracio Central i la Local en la gestio forestal de les propietats comunals).

En aquest llarg proces de pugna s ' han succeit esdeveniments de tot signe: des de
repoblacions forestals indiscriminades que han destruit els recursos pasturables,

fins a sobrecarregues ramaderes ecologicament desequilibradores ; des de gestions

forestals acurades , fins a altres que han provocat o fomentat 1'aband6 ramader i
1'emigraci6 de nuclis muntanyencs...

En la memoria col•lectiva dell muntanyencs continua vigent la polemica i
persisteix la malfianca envers cis interessos i la gestio forestal . Els intents de
superar- la (tentatives d'integrar conjuntament els interessos forestals i ramaders,

com es el cas, per exemple , de les propostes d'explotacio «agro-silvo-pastoral>> o
oexplotacio integral>> ), no tindran un exit immediat . La postura majoritaria avui,

es decanta a donar preferencia als usos agraris quan existeixen conflictes amb els
usos forestals . Tal postura obeeix a la <<superior capacitat de les activitats agraries
per a mantenir la poblacio a les comunitats de muntanya>> ( 10), pero no significa
negar importancia a l'explotacio forestal , sing simplement supeditar-la a aquella
en base a la gravetat del problema demografic. I es en base a aquest problema
prioritari que, avui, es destaca la potencialitat de generar llocs de treball en el
sector forestal, donant renovada importancia a les tasques de manteniment i conser-
vacio del bosc. Per contra , hom percep una menor consideracio envers la funcio
directament productora del bosc , funcio que era, fins ara , I'objectiu prioritari, i en
atencio a la qual la gestio forestal havia comes frequents atemptats ecologies (1 1).
Aixi, en definitiva, l'explotacio forestal passa a considerar -se en un segon terme,
sobretot pel que fa al seu paper productor . I al mateix temps , la tasca de conservacio
del bosc cs avui revalorada , tant per la seva capacitat de generar hoes de treball
com per la seva dimensio ecologica . En qualsevol cas, aquests plantejaments topen
amb la incrcia de passades actuacions i no son assurnits amb facilitat.

En la historia recent do les zones de muntanya , dos nous tipus d'activitats
economiques s'han desenvolupat : el turisfne i 1'energia hidroelectrica . En les zones
en que han actuat , la seva incursio ha estat sovint traumatica sobre I'organitzacio
economica tradicional , la qua], per altra Banda , estava ja en plena crisi . La incidencia
puntual sobre algunes zones concretes -consequencia tant de la seva localitzacio
concreta , com de la manca d'efeetes difusors sobre cis territoris circumdants aconse-
Ila no tractar aquestes activitats entre els elements generals que caracteritzen I'orga-
nitzacio socio -economica de muntanya.
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Un tret de gran interes per aquesta investigacio es la naluralesa estaclonal de
les activitats economiques de muntanya. L'aturada hivernal -«estacio moria» com
se sol coneixer pels estudiosos muntanyencs- ha donat Hoe a seculars migracions
estacionals dels muntanyencs. Aquest fenomen es extensible a la majoria de zones
de muntanya, per mes que varii en Ics seves concretes manifestacions (extensio i
durada de les migracions, tipus de treballs realitzats, etc...). P. Deffontaines parla
de diferents tipus d'emigracions muntanyenques, distingint-les en base at tipus
d'activitats realitzades pels muntanyencs en els seus llocs d'emigracio (12).

Un primer tipus son les ernigracions agricoles, originades per les oscilFlacions
dels periodes de recol-leccio agricola (variables segons i'alcaria i el clima dell
diferents territoris). Sovint la finalitat era l'obtencio de certs productes agricoles
uexotics» a la muntanya (vi, oli), per a la qual obtencio els muntanyencs Ilogaven
el seu treball en les tasques de collita. Aquests tipus de movements migratoris
s'estenien a mopes zones de muntanya europees: des dels Alps italians o francesos,
fins als nostres Pirineus (per exemple, migracio de cerdans cap al Penedos).

Malgrat la importancia de les migracions agricoles, Deffontaines situa les motira-
cions laborals en Iloc predominant per explicar les migracions estacionals munta-
nyenques. Es tractava, simplement, dc cobrir els buits de treball que genera la
muntanya anant a treballar a altres llocs.

Aquesta es... «la principal forca de les migracions. Les regions altes son de totes
les zones terrestres les que engendren la mes llarga aturada de treball, fins i tot
mes que les regions polars on I'hivernatge es sovint 1'epoca de les caceres o de
certes formes de pesca (pesca sota el glac). La inuntanva ha estat generadora de
desplacaments perque era fatalment la zona de mes llarg repos, de mes desequilibri
do treball, revenint estacionalment cada hivern (13)>>.

L'hivern muntanyenc ha propiciat, en certes zones, el naixement d'activitats
locals de tipus industrial o artesanal. Aquesta solucio osedentdria» revesteix multi-
ples modalitats segons les zones. De fet, en algunes zones els treballs a domicile
durant 1'hivern (aprofitant les Ilargues vesprades, que son tambe vitals corn a
mecanisme de conhesio cultural) tenen una tradicio secular.

Quan no ha estat possible la solucio sedentaria han esdevingut inevitables les
migracions , stacionals (el anornadisme de trehalb^ com el qualifica Deffontaines).
Els treballs estacionals realitzats pels muntanyencs reflecteixen sovint homogenei-
tats remarcables. En ocasions, els treballs responien a una explotacio dels recursos
propis de la zona originaria (venda de plantes aromatiques o medicinals de la
muntanya, comercialitzacio de productes ramaders...). En altres, la poblacio mun-
tanyenca s'especialitzava en alguns oficis que tradicionalment solien esser comuns
als emigrants de cada zona (escura-xemencies de Savoia, ileters de Cerdanya,
quincallaires d'Astorga, (14).

Les migracions estacionals son succeides, en el temps, per les migracions definiti-
ves. Les primeres no questionaven 1'equilibri demografic de les zones de muntanya,
sing mes aviat eren un %actor equilibrador. La migracio traditional de muntanya
afectava la poblacio excedentaria, aquella que no podia sobreviure en una muntanya
explotada al maxim d'intensitat. En aquesta face, el zenit de la qual sol situar-se
-salvant diferencies particulars- entorn els anys cinquanta/seixanta del passat
segle, era la superpoblacio 1'amenaca demografica de muntanya. Avui les zones de
muntanya son amenacades per l'ahandonament, resultat d'un Ilarg proces de trans-
formacio i degradaci6 de l'organitzacio socio-economica traditional. La intensitat
del problema demografic es variable en les diferents zones de muntanya, pero la
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seva naturalesa es sempre avui de subpobluciO, d'amenaca a la continuitat de la
vida humana . Aquest tret demografic -que sera estudiat mes detalladament en
pagines posteriors- es, sens dubte , una de les homogeneitats de les zones do
muntanya europees.

Evolucio dels ecosistemes muntanyencs: mare conceptual

En l'evolucio recent de les zones de muntanya son visibles dues tendencies
principals (en el doble sentit d'intensitat i generalitat):

- La tendencia a 1'abandonament demografic, que provoca amenaces de deser-
titzacio d'amples zones de muntanya.

- L'origen basicament agrari de 1'emigraci6, la qual cosa concentra la problema-
tica demografica en els petits nuclis rurals.

En el que segueix, hom intenta dissenyar un esquema logic que expliqui les
mutues interaccionals entre treball agrari, terra agraria i petits nuclis rurals.

A l'abando del treball agrari segueix, en general. el desaprofitarnent de les terres.
La terra abandonada no es absorbida per les explotacions restants, nomes la de
millors condicions productives i de mes facil accessibilitat. Es un progressiu avanc
de la categoria de terres arnarginals», que amenaca englobar tot el territori muntan-
yenc (i, en algun sentit, aixi fora si ho comparesim amb les terres del pla). En
aquestes condicions, l'abando de les explotacions marginals no comporta un efecte
beneficios per a les explotacions restants ( per la via de 1'augment de grandaria i
conseguent avenc en l'eficiencia productiva). De fet, abando del treball i de la terra
agraria son dos fenornens interdependents, de profunds efectes sobre 1'equilibri
socio-economic de les zones de muntanya. La hipotesi a discutir es que, als nivells
actuals, no es possible la reduccio d'ambdos factors productius sense afeetar substan-
tivament tota la produccio muntanyenca, sense desfer d'arrel el delicat equilibri
de l'ecosiste/na economic i social de la muntanya:
- Mantenir els nivells actuals d'emigracio significa correr el rise d'ahando absolut:

la poblacio de les zones de muntanya s'acosta a uns minims vitals, despres d'un
descens secular ininterromput. Noves emigracions a partir d'aquest nivell, tenon
un efecte oarrastre» tal volta definitiu sobre la poblacio encara existent.

- L'abando actual de prats i pastures, a mes d'una infrautilitzacio gravosa per a
tota la societat, esdeve un fre important per a l'activitat tradicional de les zones
de muntanya: la ramaderia extensiva. La perdua de prats es tarnhe l'ensorrament
ramader de la rnuntanva, sovint amb caracter irreversible per mecanismes natu-
rals (erosio, avanc del bosc, perdua d'especies vegetals, etc...).
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Les interrelacions entre terra i treball, traduit en el nostre ambit en el binomi
muntanva-muntanyenc, estan subjectes a limits relativament propers, mes erilla
dels quals la interrelaci6 adquireix un nou contingut. La utilitzacio agraria de la
terra i el treball agrari existents en una determinada comunitat de muntanya, son
punts vitals per a 1'equilibri (ecologic, social i economic) de tal comunitat; i, per
taut, no son variables en el mateix grau que poden esser-ho en qualsevol altra
zona (sempre menor en les activitats primaries per 6bvia dependencia dels factors
naturals).

Manteniment de 1'equilibri no significa immobilisme, sing una evoluci6 progres-
siva, oequilibrada», que resulta assimilable per 1'ecosistema de muntanya. Pero al
contrari, algunes combinacions de terra-treball son traumatiques, en el sentit que
engendren una discontinuitat radical en alguns trets basics del sistema. J. Lesourne
qualifica aquestes dues situacions de, respectivament, continuitat i ruptures, defi-
nint-les de la manera seguent: «una continuttat no es la reproducci6 del passat,
sin6 una transformaci6 progressiva -a vegades molt important- de (1'economia
mundial), dins una certa 16gica. Una ruptura es un fenomen que, en un cert
moment, crea una discontinuitat, engendra un proces acumulatiu tal que es produei-
xen altres tipus d'evoluci6...o (15).

En la terminologia anterior, els limits entre terra i treball que passem a examinar
serien punts de ruptura en I'ecosistema de muntanya.

Limitacions maximes

Com s'ha dit anteriorment , ola utilitzacio del territori muntanyec es mes ecol6gi-
ca que economica» ( vegeu nota (2)), amb la qual expressi6 es recull l'estreta
dependi'ncia de les activitats agraries envers els factors naturals. Els limits naturals
-i per aixo infranquejables- afecten 1'extensi6 de terra utilitzada agrariament i el
volum de poblaci6 agraria:
- Existeix un nivell maxim de terra utilitzable, nivell que es deriva de la mateixa

configuraci6 orografica del territori , de les caracteristiques del s6l , del clima....
Tal limitaci6 to un sentit economic ( feble productivitat de la terra <( marginal»)
i ecologic , ja que una gesti6 abusiva del sol no podria mantenir-se indefinida-
ment.

- Existint limitacions a I'adaptaci6 tecnologica i a la capitalitzaci6 en l'activitat
agraria de muntanya , el volum de pohlacio agraria esdeve estretament re/acionada
amb 1'extensio de terra utilitzada . Els limits a la seva utilitzacio, imposen, aixi,
limits al volum maxim de poblaci6 , en el doble sentit que la productivitat
marginal del treball f6ra molt baixa i/o que el producte agrari per capita fora
insuficient per assegurar la supervivencia . La sobrepoblaci6 ha estat , en algunes
zones i en passades epoques , una situaci6 frequent ( 16), provocant 1'emigraci6
de la poblaci6 excedentaria . En aquest cas es tractava d'emigracions oequilibrado-
res».
En el grafic seguent , Ies limitacions maximes de terra i treball per a una determi-

nada comunitat de muntanya es representen respectivament per T i L,,. Per
damunt d'ambd6s nivells ( area ombrejada ), la comunitat de muntanya estaria en
desequilihri, en una situaci6 de ruptura que no podria reproduir-se en un horitz6
a mitja termini.
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Grafic 1. Limitacions maximes de terra i treball agraris.
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El cardcter estrategic del sector agrari en una comunitat de muntanya, es una
primera rao per ]a qua] el mantenirnent d'un cert nivell d'activitat agraria (i, per
tant, de terra i treballadors agraris) es vital per a la supervivencia corn a tal de la
comunitat. Pero, a mes, la propia naturalesa de l'activitat agraria de muntanya
imposa minims als volums de poblacio i de terra.
- La manca de treball agrari por esser un factor quc desanimi cl ntanteniment

de lcs cxplotacions existents. Aixi, per exemple, la inexistencia de pastors -a
mes de seu cost salarial- es avui una de les causes de la regressio dels ramats
d'ovi i del bovi de pasturatge de la muntanya catalana. L'estacionalitat dels
treballs agraris, les practiques seculars d'intercanvis i ajudes de treball son altres
raons que exigeixen una dotacio minima de treball agrari a les comunitats de
muntanya.

- L'existencia d'un Ilindar inferior de poblacio agraria implica un minim de terra
agraria utilitzada. Aquest minim to tambe rellevancia propia en atencio al
manteniment de 1'equilibri ecologic (consequencies de la subutilitzacio dels prats
de muntanya, per exemple).
Els nivells minims de poblacio i de terra agraries, L„ i To es representen a

con!inuacio. (com abans I'area ombrejada es una zona d'inestabilitat, no reproduible
indefinidament).
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Grafic 2. Limitacions minimes de terra i treball agraris
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Una vegada argumentada l'existencia de limitacions maximes i minimes de
terra i treball agraris, caldria interpretarles conjuntament. Poden deduir-se dues
situacions diferents: una zona astable, on 1'ecosistema muntanvenc es en equilibri
(terme que admet, en aquest context, una evolucio progressiva), i on la seva
reproduccio no esta amenacada ni per factors socio-economics ni ecologies. I. en
segon terme, diverses situacions inestables, que es manifesten en diferents ruptures,
pero que tenen en comu la no reproduccio de 1'ecosistenia. (En el grafic segiient
es representen les dues zones esmentades, distingint les diferents situacions d'inesta-
bilitat).

El caracter d'inestabilitat pot manifestar-se sota quatre possibilitats:
1. Arearea de sobreutilitzacio de la terra: L'explotacio de terres marginals ha anal

parallel a una forta pressio demografica (generant, en expressio grafica, una situacio
de ofam de terra>>).

2. Area de sobrepoblacio: L'exces de poblacio no troba a la muntanca initjans

desobrei'iure. En aquest cas, el mecanisme d'ajustament es l'etnigracio de la poblacio

excedcntaria.
3. Arearea d'abando de la terra: Teoricament podria produir-se amb independencia

de la pressio demografica sobre el medi (per exemple, via expansio de la ramaderia

intensiva, que generes abando de la terra, pero absorbis treball agrari quantios).

De fet, es manifesta conjuntament amb I'emigracio de la poblacio agraria. L'abando

de la terra agraria genera desequilibris ecolo,i^ics ja esmentats (erosio, perill d'incen-

dis, allaus o inundacions, avant del hose,...).

4. Arearea de subpoblacio: L'emigracio de la poblacio agraria no es ja equilibradora,

com era a la situacio descrita en segon Hoc. El descens de la poblacio agraria
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Grafic 3. (' ombinacions de terra i treball agraris generant i ruptures

a I'ecosistema muntanyenc
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comporta desequilibris no sols per a 1'activitat agraria, sino per a 1'ecosrsteir^a
mujrtayi^^enc en la sc^i^a ^^lobalitat.

Aquest esquema conceptual pot esser util tant per a situar 1'evolucio historica
recent de les zones de muntanya i per a delimitar i ubicar la situacio actual en tal
proces evolutiu, tom per a especular entorn de les perspectives futures. En 1'rnrci
del per;"ode quo ens interessa, les comunitats de muntanya actuaven prop de les
possihi/itats mkximes (face climatica (17), i eren els potentials factors d'inestabilitat
la sobrepohlacio i la sohree.xplotacio do la terra. En el present, la «crisi» de les
co^f^unrtats de muntant^a es basa, en general, en 1'abando de la te^^ra i en l'emrg^•acio.
Ambdues situations inestables generen cmigracio, pero mentre en la situacio clima-
tica existia una zona intermedia d'estabilitat per a 1'ecosistema muntanyenc, en e/
present no eristeix sino 1'abando d^Tnitiu, la desaparicro.

Donats els formes generics d'aquesta diseussio, no fora possible, ni tampoc
interessa, concretar temporalment el proces evolutiu seguit (18). Interessa simple-
ment constatar els frets basics d'aquest proces: (Graficament recollits en els punts
«S» per a I'inici i «A» per a l'actualitat).

EI fret evolutiu basic es la substitucio progressiva del sistema «agro-pastoral»
traditional a la muntanya, per un sistema quo podria qualificar-se de «mono-
ramaden>. La principal caracteristica del sistema agro-pastoral era un elevat ,gran
d'autai^quia, la qual cosa implicava: en primer lloc, una utilit^acio nraxirna de la
terra per obtenir internament productes basics (cereals, fruites.... fins i tot vinya).
Aixo explica el conreu de feixes, de terres molt altos,... superficies completamcnt
abandonades avui. En segon lloc, un nivell de poblacio elerada, ja quc, per un
canto calla nodrir de fora de treball un sistema agrari molt intensiu en treball, i,
per 1'altre, el mateix sistema permitia la subsist^ncia d'un contigenl rmpor7ant de po-
hlacio.
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Grafic 4. Proces e%olutiu de I'ecosistema muntanNenc
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A mesura quc la muntanya va perdent cl caracter de «reductc» (en el vessant
economic, I'aillament de la muntanya nomes es trencava en molt contades ocasions:

fires de bestiar, o compres peri6diques d'oli o sal) el sistema agro-pastoral, que

nomes podia justificar-se en aquella situaci6 autarquica, comenca a entrar en crisi

(19). El trencament definitiu del sistema tradicional no succeeix per a moltes

comunitats de muntanya, fins al comencament de la segona meitat d'aquest scgle

(1950/1960), amb el proces accelerat de rnodernitzacio i tecnifcacio agricola i amb

la consolidaci6 dels sisteines agro-alimentaris nacionals. La produccio per al inercat

substitucix la producci6 per a 1'auto consum. A 1'autarquia de la muntanya succeeix

la integraci6 en els circuits nationals. Les productions agricoles deixen d'esser

competitives i la muntanya s'especialitza progressivamente en sectors rarnaders

especi/ics (ovi i/o bovi, Ilet i/o cria), en funci6 de les caracteristiques de la zona

o de les traditions (20)). S'abandonen terres, deixen de cultivar-se productes, i

ernigren muntanvencs... El proces estd desencadenat i s'autoalimenta.

El sistema mono-ramader implica la dependencia exclusiva d'una unica %ont

d'ingressos, damunt de la qual recau el delicat equilibri de les comunitats de rnuntan-

va. Les amenaces del nou sistema no s6n de sobrepoblac16 o sobreexplotac16, sin6

ben al reves: de desertitzaci6 o desaparici6 de les comunitats muntanyencas.

Analisi d'un cas concret : El poble de Falgars en el Pre-pirineu catala ( 1945-83) 1;**)

El poble de Falgars (Falgars d'en Bas, per alguns) s6n situats a 1'extrem Sud-Oest

de la Comarca de la Garrotxa, una de les nou comarques de muntanya que preveu

la Llei d'Alta Muntanya Catalana.

(**) Per I'estudi del nucli de Falgars he rebut la col-laboraci6 desinteressada de: Manel Font (pastor),

Joan Canal i Josep Maso (explotants actuals de La Coromina de Falgars), Joaquirn Oliu (enginyer

agricol). Josep Aumatell (veterinari) i Joan Fluvia. El meu agraiment a tots ells.
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«Poble (949 metres d'alcaria)...situat prop de la vora oriental do I'altipla que
la Serra de Cabrera separa del Collsacabra. L'altipla es limitat, a! Nord, per la
acinglerada serra de Llancers, que el separa de la Vall de Joanetes, i, per 1'Est, pels
cingles de Falgars, que dominen la plana d'en Bas>> (21).

En les linies que segueixen intentem descriure i comparar dos moments histories
de I'evolucio de Falgars. L'objectiu es el d'explicar conjuntament els canvis esdevin-
guts en el tipus de gestio dels recursos naturals i en l'organitzacio social, en el
medi huma. Des d'aquesta perspectiva, horn suggereix, finalment, algunes indica-
cions sobre l'evolucio futura dels economistes muntanyencs.

1) El poble de Falgars en els anus 1945

En els anys estudiats, les setze cases de Falgars eren totes elles habitades. Hi
vivien vint families que sumaven un total de cent setanta persones. A observar
I'elevada dimensio de les families -8,5 membres de mitjana-, tret derivat d'un
title demografic antic i ben caracteristie de les societats agraries tradicionals.

La terra i les cases de Falgars estaven concentrades en 5 propietaris, nomes un
dels quals habitava al poble. El contracts mes normal era l'aparceria, que solia
fixar-se a tercos: un terc de totes les productions de conreu (inclos I'hort) eren per
l'amo, i els dos tercos restants per a 1'aparcer. A mes era per a I'amo, es reservava
l'aprofitament de la fusta del bosc. Tampoc era infrequent que amo i masover
compartissin a parts iguals l'explotacio ramadera (el masover aportava la feina,
l'amo les pastures, i les despeses externes corrien a mitges). Aquestes condicions
odures» i la negativa del propietaris de modificarles, foren un dels motius que en
el temps propiciaren l'abandonament de les explotacions (p. e.: reivindicacio de
fixar un arrendament constant i en termes monetaris). Entre els propis aparcers
la situacio no era identica. Hom distingia entre el masover <<gros>> -que posseia
mes terra conreable i tenia drets especials en la utilitzacio de les pastures del bosc
i el masover <<petit>> -que comptava amb una exigua superficie de terra, anava a
jornals i no podia portar a les pastures mes volum ramader que el masover gros.
Els mossos i pastors tancaven aquesta estructura jerarquica.

L'activitat agraria constituia el mitja de vida de totes les families, ja fos directa-
ment o indirectament (propietaris, jornalers, pastors). Hom compatibilitzava el
conreu agricola i la ramaderia extensiva. Activitats marginals de pur auto-consum
familiar eren el conreu d'una petita extensio d'horta i el manteniment d'uns pocs
caps de porci, aviram i conills. L'activitat forestal es comptatibilitzava amb la
ramaderia (pasturatge dels boscos), i pel que respecta a 1'aprofitament de la fusta,
restava al marge de les explotacions en esser facultat del propietari (practica que
encara subsisteix en els contractes agraris de la zona).

Quant al conreu agricol, es practicava el regim dit oa mitges»: la meitat de la
superficie es sembrava amb mestall (mix. blat-segol mes resistent al fred i mes
productiu en palla) i l'altra meitat de patates i blat de moro. L'alternancia entre
ambdos conreus permetia la sembra de naps despres de la collita de mestall i abans
de les palates o del blat de moro. L'extensio de terra conreada s'estima en 72
hectarees, corresponent a una mitjana de 4 hectarees per explotacio.

L'altra vessant de 1'activitat agraria de la zona era la ramaderia extensiva de
bovi i d'ovi. La carrega ramadera s'avalua en 278 U.B.G. (22), distribuides de la
seguent forma: 155 caps de bovi, 1.130 d'ovi i 10 eugues.

L'orientacio ramadera era exclusivament la produccio de cries, les quals eren
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11apa 1: Falgars (Vail d'En Bas, Garrotxa , Girona)

Font: Guia CartogrAfica . Editorial Alpina.
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:^1apa :.ambits territorials de la zona estudiada
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(L1ei d'Alta 17untanya, febrer 1983)
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venudes -llevat de ics que hom guardava per a Ia reposicio/ampliacio do la cabana

en acabar el periode de pasturatge (meitats/finals de la tardor). El niancig del bovi

incluia un llarg periode de pasturatge a la muntanya (7-8 mesos), i l'estabulacio

hivernal des de desembre a mare en condicions climatol6giques normals. Al contra-

ri, els ramats d'ovelles transhumaven a les zones de pla durant 1'hivern. Marxavcn

abans de Nadal i tornaven pels volts de San Josep, en que comencava el temps

de xaiar.

Per les condicions fisiques de muntanya, el punt feble de la ramaderia de

pasturatge es 1'alimentaci6 del bestiar durant 1'hivern. Per aqui podia trencar-se

el delicat equilibri d'un sistema agrari notablement autarquic. La cohesi6 interna

del sistema i la profunditat dels fluxos de re-emprament son visibles en aquest punt:

L'alimentacio de la cabana bovina durant 1'hivern es componia de blat de moro

i osegones» (sub-producte de la farina de blat/seguel), i s'obtenia la raci6 de volum

amb herba seca iI naps. Productes tots ells aconseguits dins el sistema -del conrcu

agricol i de 1'aprofitament del bosc-. aprofitant al maxim els recursos naturals i

esmercant-hi una quantiosa forca de treball. (Pot ser il•lustrativa la seguent expressi6

que recollirem en una entrevista: osi el bestiar deixava un brot d'herba sense

pasturar, ally anava 1'home a recollir-la per a l'hivern»). Com es previsible, les

aportacions externes eren reduides: adquisicio de faves o <<erp>> per a completar

l'alimentacio del vedells en els primers mesos de vida. De fet, la importancia dels

fluxos de re-emprament generava situacions extremes. Aixi, en anys de secada, en

que I'herba recollida no era suficient, s'obtenia la raci6 de volum per el bovi

explotant encara mes els recursos naturals del sistema: s'espurgaven aulines o

s'aterraven roures, de manera que les vaques aprofitessin les fulles (practiques que,

en esser I'aprofitament del boss facultat del propietari, generaven sovint friccions).

Pero malgrat el recurs a tals practiques, sovint el bestiar restava sub-alimentat en

anys de penuria.

Al seu torn, existia tambe un flux d'aportacions des del bestiar bovi a la resta

d'activitats del sistema: aportava bona part de la forca de tracci6, imprescindible

en les tasques agricoles, i generava I'abandonament de la terra. Respecte al bosc

i les pastures, es sabuda la importancia que to en el seu manteniment l'adequada

carrega ramadera (s'ha afirmat, en justicia, que <<el bestiar fa Its pastures>>).

Conclusions semblants extrauriem sobre el maneig del bestiar ovi, amb la

salvetat de la seva transhumancia al pla durant I'hivern. A efectes de brevetat,

hem intentat resumir en el grafic 2 el flux de relacions del sistema. (Hom s'adona

del grau de cohesi6 interna per la profusi6 de relacions entre els diferents elements

i activitats del sistema i per la manca de relacions exogenes).

Les entrades externes al sistema es reduien, basicament, a la compra d'aliments

humans «exotics» (sucre, arms, oli, vi...), d'alguns productes per a completar 1'ali-

mentaci6 animal (oerpo, faves), i a la ocompra» de la pastura hivernal de l'ovi.

Les sortides del sistema anaven en dues direccions: al mercat -vendes de bestiar

per a recria, de patates i de productes del bestiar domestic-, i al propietari -la

tercera part de totes les produccions agricoles i, de temps en temps, I'aprofitament

del bosc-.
A part de les relacions de re-emprament, un punt important per la reproducci6

del sistema era l'equilibri del flux d'entrades i sortides (equilibri plantejat en termes

monetaris entre vendes i compres, de que caldria deduir les entregues en especie

at propietari). En vista a tal equilibri, existien practiques socials que lligaven les

entrades amb les sortides. Per exemple, la que la mestressa de casa era qui venia
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Grafic 5. Fluxes de re-emprament i finals en el sistema agrari tradicional (Falgars,
1945)

al mercat setmanal els productes del bestiar domestic (ous, pollastres, gallines,
anecs...), i els diners aixi obtinguts havien de permetre l'adquisici6 dels aliments
humans no obtinguts en la propia explotaci6 (sucre, arms, oil, vi,...).

Tals son, en sintesi, les principals caracteristiques del sistema agrari de Falgars
en els anys 1945. Reflecteixen una etapa de forta pressi6 humana sobre el territori,
circumstancia que va unida a una intensiva utilitzaci6 dels recursos naturals (terra
conreable, pastures, bosc). La tendencia autarquica del sistema explica i es explicada
per la importancia dell fluxs de re-emprament establerts entre la poblacio, el conreu
agricola, el bestiar, les pastures i el bosc. Per un canto, calla maximitzar la producci6
obtinguda per tal de satisfer les necessitate d'una poblacio nombrosa (objectiu no
sempre assegurat: no era estrany, en anys de penuria, la sub-alimentacio del bestiar
i, adhuc, de la poblacio). Per l'altre, la propia abundancia de ma d'obra possibilitava
un tipus d'activitat fortament intensiva en treball. La reproducci6 del sistema
restava assegurada per un cicle demografic antic -amb elevades taxes de natalitat-
i per l'us equilibrat de recursos renovables.

2) Falgars en els moments presents

El Falgars actual es ben diferent del que acabem de descriure. No es pot parlar
de poble si no es en record del passat, ja que avui hall desaparegut la vida
comunitaria i les institucions collectives (escola, parroquia). Nomes resten habita-
des dues cases de forma permanent. Les altres cases i les corresponents terres son
arrendades per ramaders de la plana per tal d'aprofitar les pastures. S'estima quc
pugen aproximadament 125 vaques, les quals resten a les pastures un 5/6 mesos
(maig/octubre), i entorn 600 ovelles, que solen restar-hi menys temps (2 mesos).
La resta de l'any les cases resten tancades.
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Entrem a dcscriure sintcticamcnt I'activitat de les dues cxplotacions quc hi

resten. A la primera d'clles hi habiten dues persones -mare i fill , amb 2 unitats

de treball huma (un germa que no viu a la casa hi treballa permanentment).

L'explotaci6 s'orienta a la ramaderia de cria, de bovi i d'ovi. La cabana ramadera

es de 300 ovelles i vint vaques. Es interessant de comparar les dades corresponents

a la situaci6 actual amb les de la fase anterior: a 1945, en les mateixes terres hi

vivien 43 persones, que conreaven 15 hectarees i contaven amb una cabana ramade-

ra de 25 vaques i 200 ovelles. Enfront d'aixo, la dada actual que mes sorpren es

el canvi en el grau de pressi6 humana: de 43 persones a 2/3 en I'actualitat. La

carrega ramadera, per contra, no ha experimentat, a simple vista, un canvi tant

sobtat. Conclusi6 certa en termer quantitatius, per6 no quant al maneig de la

cabana: les antigues pastures s'han anat perdent i el conreu agricol s'ha abandonat

en benefici del prat. Amb tot, el balanc final assenyalaria una perdua de capacitat

de producci6 farratgera, ja que 1'explotaci6 actual ha de recorrer a la compra

externa de farratges.
L'atra explotac16 existent avui a Falgars, es un cas estrany a la muntanya

catalana. Es tracta d'una empresa agraria dedicada a la ramaderia de selecci6:

venda de cries de rata -en particular sementals- per a la millora de les races del

pals (23). Les principals caracteristiques de I'explotaci6 poden resumir-se aixi:

Nombre d'unitats de treball huma ... 2

Volum ramader .................... 130 vaques. 87 caps d'ovi, 12 d'equi i

Superficies conreades ...............

25 de cabrum
50 ha. de prat de dalla
40 ha. de pastura a dent

[ 1tilitiaci6 dcls prats de dalla: .......
.

1.° pastura a dent: maig

• altcrnancia pastura-dalla ........ dall: juliol-agost.

2.,' pastura a dent: setebrc /octubrc

• torn de pasturatgc .............. ordre: vaques/ ovelles/eugues/ cabres.

Mancig del bcstiar ..................

Altres caracteristiques ...............

8/9 mesos do pastura.

3/4 mesos d'estabulaciO.

Intens programa de recuperaci6 do pas-

tures, avui cobertes de matolls (boix, gi-

nebra). Hom estima que manquen per

desbrossar 70/80 hectarees.

Escas recurs a inputs externs:

- compres de farratge: 5/ 15 % del con-

sum total.

- pinsos: nomes pcls bedells (oct/nov)

i pcls braus en 1'epoca de munta.

Des d'un punt de vista qualitatiu, 1'explotaci6 que estudiem es un excmple

reeixit de com poden aprofitar-se en I'actualitat de forma rendible els recursos

naturals de muntanya. La tasca de recuperaci6 de les pastures, 1'alternancia en el

regim de pasturatge, la cura d'un adobament excessiu, son mostres que conjugucn

les exigencies de rendibilitat economica i de gesti6 equilibrada dels recursos naturals.
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Reflexions finals

L'esquema logic d'aquesta ponencia reposa sobre dos punts:

1. L'estreta interrelacio entre el medi fisic i el medi huma de les zones de muntanya.

Les caracteristiques fisiques del territori muntanyenc han condicionat fortament

-i condicionen avui- l'organitzacio socio-economica. I, com es notori, I'orga-

nitzacio socio-economica incideix sobre el medi fisic: en concret, determinant

el grau i el tipus d'utilitzacio dels recursos naturals de muntanya.

2. Les interrelacions entre medi fisic i medi huma han experimentat una profunda

evolucio cn el temps. Tal evolucio, pero, no ha minvat la dependencia entre

ambdos subsistemes -fisic i huma-, sing que ha fet canviar les coordenades

en que tal dependencia to lloc avui. En aquest sentit, s'ha intentat dibuixar un

mare conceptual util per a situar aquesta evolucio i per a destacar els factors dina-

mics.
L'analisi del cas de Falgars intenta concretar empiricament aquest mare generic.

L'interes d'aquest analisi no cal buscar-lo en la seva representativitat per a il•lustrar

la situacio dels pobles de muntanya catalans -amb problematiques diverses i, per

aixo, dificilment representables a partir d'un unic exemple-. Les finalitats son

altres: es tracta. simplement, de 1) un exercici de comprovacio de 1'esquema evolutiu

proposat: i 2) un exemple suggerent per, a partir del seu analisi, reflexionar sobre

1'evoluci6 futura dels ecosistemes muntanyencs (reflexio rellevant en portes de

l'aplicacio de la politica catalana de muntanya). La reflexio gira al voltant de la

scguent questio: Quina es ('evolucio previsible dels nuclis agraris de la muntanya

catalana? Quines variables intcrvenen?.

En primer lloc, importa desfer un topic romantic quan hom parla de «recuperan>,
«salvan> la muntanya. Recuperar la muntanya no significa, avui, tornar a una
situacio semblant a la descrita en ('exemple de Falgars pels anys 45:
I. Els nivells demografics assolits en el passat son avui impensables, i fins i tot

no desitjables: implicarien un producte per capita notablement exigu, amb la
qual cosa condemnarien als muntanycncs a un estat de pcnuria (Aquest es el
rerafons, segurament inconscient, d'alguns romanticismes exagerats).

2. Igualment, la gestio dels recursos naturals de muntanya to avui un caracter molt
diferent. L'aprofitament intensiu d'altres e'poques no es tampoc assolible (i
caldria afegir que -en algunes zones i temps-- aixo no es necessariament un
retroces en el cami vers una gestio ecologicament equilibrada).
Assurnim com hipotesi plausible que I'activitat agraria continuara essent en

molts pobles de muntanya el sector productiu basic, el sustent economic dels
muntanycncs. L'acceptacio pressuposa -en les actuals condicions agraries- una
ocupacio humana molt menor: 1) Desaparicio progressiva de les explotacions
«marginals-sense successio», les quals representen un percentatge important en la
zona de muntanya catalana; 2) Pervivencia nomes de les explotacions agraries
viables (dimensio minima).

L'implicacio clara d'una ocupacio humana molt menor es la desaparicio de
molts petits pobles de muntanya, reduits a unes poques explotacions i amb una
poblacio insuficient per a generar vida comunitaria i sustentar institucions i serveis
socials. C'onclusio que ens suggereix dues reflexions: I) En si mateixa representa
la degradacio -sovint irreversible- d'un patrimoni arquitectonic i cultural acumulat
al Ilarg de la historia, la qual coca -a 1'espera de valoracions mes justes amb el
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passat I mrs respectuoscs anmh CI futur - signilica an ui una desvaIoritrtcio cicl
urecurs paisatge ». En el cami viers una societat de 1'oci, aixo representa un cost
social creixent . 2) La desaparicio dels pobles i de les institucions comunitaries,
accentua una situacio d'aillament , que fins i tot pot desincentivar 1'arrelament de
les explotacions viables. L ' aprofitament dell recursos agraris de muntanya resulta,
aixi, amenacada . ( Un exercici en el qual estem ara treballant es precisament 1'avalua-
ci6 de les perdues socials del desaprofitament de les pastures de muntanya).

L'exemple de Falgars torna a esser ilustratiu en aquest punt. La rendabilitat de
1'activitat ramadera extensiva -sota determinades condicions del mercat i ue 1'ex-
plotaci6 -, si be es condicio necessaria , no es suficient . Condicionants claus en
I'aprofitament dels recursos naturals de Falgars han estat : 1) 1'existencia d'una
carretera que comunica amb la vall i, darrerament , I'instalacio de telefon . 2) 1'eleva-
da formacio professional dels explotants , que permet resoldre «ad hoc>> els petits
problemes de 1'explotaci6 i dissenyar amb encert l'estrategia productiva i comercial
de 1'empresa . 3) la superacio dels problemes de divisio de la propietat agraria, que
ha permes reunir una extensio suficient de prats i pastures . Al nostre entendre, el
simplisme d'aquests factors no desmereix la seva rellevancia practica.

Fpileg

Sobre aquest mare general han d'incidir les postures voluntaristcs. Les zones
de muntanva catalanes son en portes de 1'aplicaci6 de la politica de muntanya,
que neix amb objectius ambiciosos (d'ordre demografic, socio-economic, cultural
i ecologic). Aquesta ponencia alerta sobre la possible irreversibilitat d'alguns proces-
sor degradatius (en el cos social i/o en el medi fisic), detectables en algunes zones
concretes. Per altres zones, en canvi, es encara imprevisible el resultat de la confron-
tacio entre les tendencies apuntades aqui i 1'eficacia d'una actuacio publica correcto-
ra.
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