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El tema resulta fascinant per a mi, perquè
sempre m’havia interessat l’estudi de les
taques o heterogeneïtats aparents en siste-
mes marins pelàgics degudes a l’aflorament
de masses d’aigua d’origen profund i enri-
quides amb nutrients que induïen una pro-
liferació en la vida planctònica. Quan els
avions travessaven l’espai a menor alçada
i a menor velocitat que no pas ara, entra-
ven pels ulls les distribucions respectives
de ciutats, vies de comunicació i conreus, i
hom tenia la sensació de comprendre com
s’anaven modificant i com evolucionaven
les diferències associades amb el grau de
desenvolupament dels espais afectats.

Aleshores ja es veia venir, i ara es con-
firma, també arran de terra, el que vol dir
la inversió de la topologia del paisatge. Com
que ara els avions cada vegada volen més
alt i més ràpidament, ofereixen menys opor-
tunitats de confirmar aquest fenomen per
visió directa. Els dominis dels espais natu-
rals, incloent-hi boscos i conreus, queden li-
mitats, sovint dividits, per una xarxa cada
dia més atapeïda de carreteres, que creixen
també en amplada, qualitat dels substrats
i, com es pot suposar, en el trànsit que su-

porten. Materials poc idonis per suportar
la vida en tots els sentits. De manera sim-
bòlica en són testimoni visible i advertèn-
cia per a nosaltres els animals que moren
sota les rodes dels vehicles i que trobem es-
clafats a les carreteres (Knutson, 1987). En
l’altre extrem d’una escala paral.lela hem de
situar microorganismes de condició insufi-
cientment coneguda que viuen sobre super-
fícies artificials com les d’aterratge dels ae-
roports. Encara que se n’han fet i se’n fan
força estudis, han sortit poques publicaci-
ons sobre el tema.

Fa poques dècades, en determinats països
que disposaven de terrenys amplis, es con-
siderava prudent deixar un espai de natu-
ralesa «salvatge» als costats de les carrete-
res, sovint incloent-hi recs amb aigua. Més
recentment, l’eventual interès per aquestes
fronteres suaus s’ha anat perdent, en part
per la toxicitat que adquiria l’aigua dels
recs i també perquè hom considerava que
els arbres, o fins i tot la vegetació més
baixa, constituïa un perill per als conductors
d’automòbils.

Les superfícies asfaltades o cimentades
no paren d’estendre’s. La xarxa de carre-
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teres va esdevenint més densa, la velocitat
dels vehicles i la seva densitat s’incrementa
i, com a resultat, continua augmentant
l’afectació dels fragments que quedaven
en un estat més semblant al primitiu. Foto-
grafies aèries successives d’unes mateixes
regions deixen veure l’expansió o el creixe-
ment de les vies de locomoció, tant en longi-
tud com, freqüentment, també en amplada.
Paral.lelament va millorant la qualitat me-
cànica, però no biològica, dels revestiments.
La major resistència d’aquests va unida a
propietats poc falagueres per a la vida.

En un temps relativament curt, el creixe-
ment del sistema viari del nostre país ha es-
tat notable i molt aparent, de manera que
els espais naturals s’han anat subdividint
gradualment i el paisatge ha quedat cada
vegada més dividit en fragments disconti-
nus. La mida de les arèoles successives és
decreixent, a causa de la major densitat de
camins de tota mena. A això s’afegeixen as-
pectes com la creació de nous assentaments
humans, cases i indústries, i l’expansió in-
definida dels ja existents, de manera que els
espais urbans augmenten de manera impa-
rable. El creixement pot ser irregular, però la
confluència final no té aturador. Els espais
naturals reculen, testimonis d’una inversió
antropogènica de la topologia del paisatge.

Parlar d’inversió del paisatge a causa de
la «domesticació urbana» d’una fracció crei-
xent de la superfície sòlida del planeta no
és pas nou. Però hom encara pensa poc en
el creixement de la fracció ocupada per la
xarxa de vies de comunicació i en la veloci-
tat que permeten a un nombre creixent de
vehicles. Suposo que seria possible tenir al-
guna informació quantitativa que permetés
cartografiar els efectes, esperables o temi-
bles, d’aquesta «domesticació urbana» i do-
nar substància a models generalitzables.

Val a dir que l’efecte de conquerir super-
fície del sòl per destinar-la a activitats no
relacionades amb la producció primària de
la biosfera emergida ja fa temps que creix i

continua fent-ho. Més blasmable pot ser que
s’iniciïn noves urbanitzacions de manera in-
necessària o exagerada, amb l’esperança de
vendre, a bon preu, uns sòls que faran més
densa o més poderosa una ciutat. Sovint,
els desenvolupaments creixen de forma re-
ticulada i acaben compactant-se amb nu-
clis ja més densos. Hi ha molta informa-
ció publicada que es refereix al creixement,
primer reticulat i després compacte, de les
àrees urbanitzades de ciutats o conurbaci-
ons importants (Marull i Mallarach, 2002;
Naredo, 2002; Ruiz Sanches, 2002; Irmer,
2000). Mapes o fotografies aèries correspo-
nents a dates succesives il.lustren la impor-
tància i magnitud d’aquests processos, dels
quals sovint s’enorgulleixen les autoritats
dels nuclis respectius.

La tendència general d’ocupació del ter-
ritori porta a una intensa circulació de béns,
d’informació i de persones entre els punts
on es concentra la població, i representa
un ús més gran i creixent d’energia. La
persistència del sistema i la integració dels
seus components demanen una interacció
permanent, feta possible pel desenvolupa-
ment de la ciència i de la tècnica. Els es-
pais naturals i els productius seminaturals
queden formant taques discontínues dins
d’un sistema humanitzat de manera reti-
culada. És clar que aquesta afirmació no
és absolutament vàlida, però correspon al
desig i a l’esforç de bona part de la humani-
tat, almenys d’aquella que es considera més
desenvolupada.

Algunes de les consideracions que s’han
fet es refereixen pricipalment a les terres
amb poc relleu o de planura. En les àrees
més muntanyoses, el relleu imposa altres
menes de regularitats. Un altre factor que
influeix força en la colonització humana és
l’aigua. Aquesta és un recurs necessari i la
interacció entre la humanitat i els rius pro-
porciona bons exemples de certs mecanis-
mes operatius. En terrenys de poc pendent,
que generalment coincideixen amb planú-
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ries poc elevades, els rius són més cabalo-
sos i inverteixen bona part de l’energia de
l’aigua erosionant els marges, generant una
mecànica de meandre zigzaguejant, erosi-
onant en temps successius ara l’una, des-
prés l’altra riba, i això de manera indefinida.
Aquestes divagacions no agraden a la gent,
que prefereix canalitzar i rectificar els rius,
evitar conflictes de límits i extreure l’energia
mecànica dels cursos d’aigua. S’hi afegeix
la construcció d’embassaments, a la sortida
dels quals es col.loquen turbines hidràuli-
ques, dispositiu que té l’avantatge afegit de
controlar l’economia de l’aigua en el temps
i en l’espai. No sembla aconsellable deixar
actiu el règim de meandres que usa energia
inútilment o que, pitjor encara, fastigueja i
crea problemes en les propietats o amenaça
la integritat dels camins i carreteres de les
proximitats. És clar que els problemes es
plantegen diferentment segons que es tracti
de contrades poc poblades o bé de llocs on
hi ha profusió de parcel.les relativament pe-
tites. Com la major part dels rius, l’Ebre
desenvolupà aquesta mecànica, i ara es con-
serva com a monument del passat un me-
andre, naturalment inactiu, a Juslibol, Sara-
gossa.

Parlar d’inversió de la topologia del pai-
satge per la progressiva «domesticació»
d’una fracció creixent de la superfície sò-
lida del planeta Terra no és pas nou. El que
succeeix és que en un període de temps rela-
tivament curt ha crescut exageradament la
fracció ocupada pel reticle de vies de comu-
nicació, amb conseqüències poc falagueres
per a la conservació de la primitiva coberta
natural de vegetació i la fauna correspo-
nent. Els espais naturals s’han anat subdi-
vidint gradualment i el paisatge ha quedat
tallat progressivament en fragments discon-
tinus, cada vegada més petits. S’hi afegeix
també l’augment de nous assentaments
humans, petits o grans, i el creixement im-
parable de les ciutats. Som testimonis d’una
inversió antropogènica de la topologia del

paisatge, en relació amb l’estil, la intensitat i
les modes de la influència humana. No crec
que tinguem dades quantitatives fiables
que en permetin un estudi aprofundit. En
tot cas, jo no les sabria trobar. Però potser
seria més important descobrir la manera de
frenar alguns dels processos indesitjables.
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