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1. Introducció

En aquest article es presenta una senzilla i breu síntesi de les relacions entre la societat
i la vegetació a la vall del Merles, El seu objectiu és comprendre, a partir de l'exemple
de la vall del Merles, el paisatge vegetal com un element que ha estat moldejat per la
societat alllarg dels segles. El paisatge és un tema plenament geografic i amb una llarga
literatura, tal com ens demostra loan Nogué en la seva tesi doctoral, en la qual es presen
ten diverses optiques d'estudi, que van des del camp del medi físic fins a la visió humanis
ta. En conseqüencia, el paisatge vegetal actual no es pot entendre sense aquest referencial
historie, ja que la comprensió de la seva genesi ens permetra aconseguir explicacions de
fenomens o dinamiques actuals. D'altra part, aquest és un tema que han treballat diversos
biogeografs, ja sigui per presentar síntesis generals (RUBIO, 1988) o en l'estudi d'epo
ques concretes (PANAREDA, 1989).

2. EIs trets básícs del medi natural

La vall del Merles discorre entre les comarques del Bergueda, Osona i Ripolles, El Mer
les neix en els Rasos de Tubau (1.543 m), dins del Pre-pirineu, més endavant entrara en
els terrenys plans de la Depressió Central fins el seu aiguabarreig amb el Llobregat a l'alca
da de Puig-reig. La morfologia fluvial, on predominen espectaculars gorgs i baumes, degut
a I'alternanca de conglomerats i gresos, és una de les característiques més destacables de
la vallo Aquest fet, conjuntament amb les peculiaritats botaniques i faunístiques, han meres
cut la declaració, en el 1987, del tram fluvial, de 19,5 km, Merles-Llucanes de Reserva
Natural Parcial. La climatologia de la vall osciI·la entre una área mediterrania con-
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tinental situada en el curs mig i baix de la va11 i una altra de submediterránia que correspon
al tram superior. Respecte a la vegetació, existeixen tres grans grups de comunitats clima
ciques forestals: l'alzinar continental (Quercetum-rotundifoliae), la roureda de roure marti
nene (Buxo-Quercetum pubescentis) i la fageda amb boix (Buxo-Fagetum). Ara bé, la major
part d' aquestes comunitats han estat substituídes per pinedes de pi roig, pinassa i pi blanc.

3. La societat i la vegetació

3.1 L'evolució histórica

La vall del Merles, com a territori basicament pre-pirinenc i de la depressió central
pertany historicament a la Catalunya vella i des del segle IX ha patit una constant trans-

. formació per l'ésser huma, tot alternant epoques molt actives que han modificat notable
ment el paisatge amb d'altres on l'activitat humana ha reculat de forma important. D'una
manera molt sintética i a partir de la bibliografia histórica de la vall s'han establert les
següents etapes, que no sempre concorden amb la periodització histórica del conjunt de
Catalunya, ja que estan definides en funció del paper transformador de la societat sobre
el medi:

a. Els primers pobladors

Les restes de poblaments neolítics i d'un poblat iberic a Sant Pau de Pinós (MORERA,
1976), en la part baixa de la van, ens indiquen les primeres ocupacions del Merles i de
ben segur una primera, encara que molt minsa, desforestació, ja que eren pobladors que
vivien, sobretot, de l'agricultura que practicaven en les terrasses fluvials. Degut a les granes
carbonitzades de blat i d'ordi que s'han trobat en els jaciments, podem saber que aquestes
especies van ésser algunes de les primeres plantes introduídes (ALBAREDA, 1984). En
conjunt, es tracta d'un impacte molt puntual i sense una gran incidencia sobre el medi físico

b. L 'epoca medieval

És el període que més repercussió ha tingut sobre la vall, ja que el poblament ai1lat,
l' organització en parroquies, els monestirs i els castells són alguns elements basics per
poder interpretar l'evolució del paisatge vegetal. En aquesta epoca es produeix la primera
gran desforestació que afecta tota la vallo Aquest procés va ser lent i va seguir una direc
ció nord-sud, degut a l'acció repobladora que es va dur a terme en aquestes terres i que
va partir de les valls pirinenques. Possiblement els castells i els monestirs van ser les pri
meres edificacions, ja que els dirigents eclesiastics i de l'estament nobiliar van ésser els
propulsors de l'empenta repobladora. En segon 110c van comencar a instal·lar-se les famí
lies camperoles o pagesos aloers, que artigaven la terra per iniciativa propia o sota la pro
tecció de monestirs o senyors feudals. Tots ells van iniciar la rompuda del bosc per les
terrasses fluvials i van seguir per molts vessants fins arribar, en alguns casos, a la mateixa
carena. A vegades les carenes van ser indrets de camins, al voltant deIs quals van aixecar
se masies i altres edificacions. Al mateix temps que aparexien els primers masos es co
mencaven a construir les primeres parroquies, camins i altres edificacions, com molins
fariners. En conseqüencia, l'acció sobre el mantell vegetal va ser molt gran, tant per I'es
tabliment de camps de conreu i horts, com per la construcció d'edificis i camins.
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En el Merles es té notícia dels següents castells. A l'alta vall va existir el castell de
la Guardia, que ja surt esmentat en un document del 1017 (PLADEVALL, 1976), i el
de Palmerola, que basicament era una casa forta, que es troba documentada des del 1227.
En el centre de la vall hi havia el castell de la Portella, que era prop del monestir del
mateix nom i que és datat del segle X. En la plana s'aixecava el castell de Merles, que
surt esmentat l'any 893 i finalment cal citar el castell de Pinós, documentat des del segle XI.

Respecte als monestirs, en primer lloc, trobem el de Sant Jaume de Frontanya, que
és 1'únic que esta dins de la vall del Merles i que va ser construít entre el 1066 i el 1080.
En la part central de la vall hi havia uns altres dos monestirs, encara que situats fora de
la conca hidrográfica, pero amb grans possessions sobre la vall; ens referim al monestir
de Sant Pere de la Portella, documentat des del segle XI i el de Santa Maria de Lluca,
construít també el segle XI (PLADEVALL, 1974).

Les primeres referencies documentals de masies daten del segle X, com «Ipsas Planas»
(905) que és l'actual masia de les Planes de Sant Jaume de Frontanya (BOLOS, 1985)
o «IpsaBuadella» (905-920) que és la masia de Boatella dins del terme municipal de Borreda.

També durant l'epoca medieval es van estendre conreus que ja existien des del món
roma, com la vinya (Vitis vinifera), que va arribar fins a l'alta vallo Per exemple, en el
1381 apareix una vinya esmentada en un document de la masia de Llimós, municipi de
les Llosses. Tanmateix la toponímia ens presenta clars exemples de la presencia de la vi
nya, com es pot veure a Santa Margarida de Vinyoles o en la masia de Vinyavella a la
vall de Vila-ramó. Cal recordar que també va ser una epoca en que van introduir-se noves
especies, sobretot d'arbres fruiters, com la noguera (Junglans regia) o la prunera (Prunus
domestica).

c. L 'enfonsament demografic deis segles XIV al XVI

En aquests segles es va produir, degut a les epidemies, guerres i fam, un notable aban
donament de masies i camps. La davallada demográfica també va significar una menor
explotació dels boscos que d'aquesta manera van tornar a recuperar forca terreny.

d. La recuperació economica deis segles XVIII i XIX (fins 1860)

A1llarg d'aquest període es produí un fort augment demográfic que dona lloc a la sego
na gran desforestació, ja que es construíren nous masos i augmentaren les terres de con
reu i el pastoreig. Un parell d'exemples d'aquest creixement els trobem a Sant Jaume
de Frontanya que va passar de 134 hab. en el 1718 a 288 en el 1787 i a Salselles que
passa de 96 habitants a 147 (VILAR, 1965). En conseqüencia, la massa forestal es torna
a reduir, tant per la creació de nous camps de conreu com per l'acció del carboneig, ja
que en aquesta epoca es consolida la farga, sobretot en la capcalera de la vallo En aquest
moment historie del bosc se'n pren una nova concepció ja que deixa de ser només conce
but com a font de recursos per l'autoconsum per passar a convertir-se en un element per
comerciar. Per exemple, les rouredes i les pinedes es van convertir en la materia primera
per les drassanes, ja que el roure era una bona fusta per construir els cases dels vaixells
i el pi per fer arboradures. Aquesta activitat forestal anava lligada a les drassanes del lito
ral catalá es va mantenir fins a finals del segle XIX.
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e. Des del 1860 fins 1'actualitat

Aquest període, malgrat diverses oscil·lacions, es caracteritza per la contínua davallada
demográfica i la conseqüent disminució de l'activitat agrícola i ramadera. Aquest fets han
comportat, de bell nou, una progressiva recuperació de la superfície forestal. D'altra part,
s 'ha produít de forma massiva una substitució dels boscos autoctons o climácics per pine
des de carácter secundari, que permeten un major rendiment economice Aquest fet ha pro
vocat que els alzinars, rouredes i fagedes passin a ocupar extensions menors. Podem prendre
l'exemple del pi roig, ja que el creixement del seu tronc és forca rectilini i s'utilitza, nor
malment, com a pal dels fils telefonics,

3.2 L'aprofitament del bose alllarg de la historia

Per comprovar, en detall, la importancia del bosc al llarg de la historia, s'esmenten
un seguit d'oficis que s'hi relacionaven o que en depenien totalmente En primer l1oc, po
dem citar els pastors, que encara que hi mantenien una relació indirecta fent pasturar,
de tant en tant, els ramats pel sotabosc, aprofitaven la fusta per fer-se les cabanes o per
confeccionar-se estris, com culleres, trencanous, etc. EIs carboners eren, potser, els que
s'hi passaven temporades més llargues, ja que primer havien de tallar llenya i després
construir, encendre i vigilar les carboneres. Tot plegat, provocava que haguessin de viure
en cabanes dins del mateix bosc. EIs traginers s'hi relacionaven amb una incidencia molí
menor, gairebé només transitaven pel bosc, ja que eren els que transportaven amb sarries
sobre muls, el carbó vegetal tret de la carbonera. Aquest carbó vegetal anava a les fargues
situades a la capcalera del Merles i servia per fer funcionar el forn. A la vall del Merles
es citen dues fargues (MOLERA, 1980), una situada en el camí de Palmerola i la segona
en el torrent de les ferreries, prop de Sant Esteve de la Riba. EIs serradors, talladors o
picadors eren els que tallaven la fusta, conexien molí bé el bosc i tenien present el millor
moment de l'any per realitzar la seva tasca, fet que depenia de la contrada, el tipus d'ar
bre i la utilitat que se li volia donar. Al Merles, el transport de la fusta es realitzava amb
muls i posteriorment amb carros, ja que pel riu no es podia transportar, tal com passava
en els rius pirinencs on amb els troncs es feien rais que eren transportats per raiers.

Una altra manera de comprovar les estretes relacions entre l'home i el bosc, és esmentar
els recursos que se'n treien. En primer lloc, la fusta, que des que els homes van abandonar
les coves i les baumes es va convertir en el principal element constructiu. Les masies te
nien les seves vigues formades per troncs de pins o roures, també les portes, finestres i
a vegades els terres eren de fusta. Altres edificis del món rural i obres d'enginyeria, com
els pallers, graners, molins fariners, fargues, ponts, rescloses, etc. tenien en la fusta un
element basic, També eren de fusta la major part dels utensilis, com els carros, que acos
tumaven a tenir les rodes d'alzina degut a la seva major resistencia o els manees o eines
senceres, com les forques o les escombres de boix. Per fer els mobles s'utilitzaven dife
rents arbres que es troben escampats per la vall, tals com la noguera, el roure o el pi roigo
En algunes ocasions s'utilitzava el boix per fer decoracions, tot fent incrustacions de filets
calents en els canals fets anteriorment per l'artesa en el moble. De fusta també es feien
la majoria d'estris quotidians; ja que la diversitat és molt gran només citarem algun exem
ple: així hi trobem les culleres, ja esmentades un xic més amunt, els cullerons i també
els brocs de les bótes que eren fets de boix. EIs cistells, cistelles i coves fets amb vímet
o canya. O bé les mesures de blat o els collars dels animals fets, normalment, de fusta de pi.
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Potser la més antiga utilitat de la fusta boscana és la funció de combustible. No només
per fer carbó vegetal o per escalfar les masies, sinó també per fer funcionar els diversos
forns que existien, com els del pa, els de cale, els de fer teules, ...

En segon lloc, el bosc era pasturat, ja sigui en les transhumancies, ja que per la vall
del Merles passaven diferents camins ramaders (fig. núm. 1) que anaven de les terres
de la depressió central a les pastures de muntanya, com pels ramats autoctons,

En tercer lloc, cal esmentar els fruits i les herbes que s'extreien del bosc, des de les
glans que eren el menjar dels ramats de porcs, fins a les herbes aromatiques o amb facul
tats medicinals, tot passant per vegetal s purament nutritius, com els créixens, les xicoies
o els bolets.

3.3 L'explotació forestal en l'actualitat

La vall del Merles té una gran extensió forestal, tal com s' observa en el quadre 1 en
la que es veu que el 61 % de la superfície de la vall són boscoso La fusta que s'extreu
serveix normalment per a la fabricació d'embalatges, materials per a la construcció, pals
de telefons, pasta de paper, .. , sempre passant per la serradora, que és el pas intermedi
entre els propietaris i les indústries especialitzades. Un exemple curiós, que ens va expli
car un propietari, era que alguns anys el preu de la fusta depenia de la collita de taronges,
degut al'estreta relació que hi havia entre la fusta de pi i les caixes.

Quadre 1

Santa Maria de Merles
Sagas
la Quar
Palmerola
les Llosses
Viladonja
Sant Jaume de Frontanya

Totals

Font: MAJORAL, 1979

Superfície terme
municipal

6.130 ha
4.494 ha
3.789 ha
2.064 ha
6.471 ha
2.870 ha
2.110 ha

27.928 ha

Superfície
forestal

3.891 ha
1.613 ha
1.064 ha
1.631 ha
5.031 ha
2.138 ha
1.842 ha

17.210 ha (61 %)

L'explotació forestal, si es fa legalment, ha de tenir un permís de l'administració, que
previament inspecciona l'elecció dels arbres, per tal d' evitar una tala abusiva del bosc.

Les pinedes ocupen la major part de superfície forestal de la vallo El seu regim d'explo
tació varia segons el propietario Com exemple d'un regim d'explotació, presentem el que
ens va explicar l'administrador de la finca de Vilartimó, en la part central de la vall, on
els boscoso estaven dividits en 7 o 8 arees, Cada any s'explotava una área i un cop s'havia
tancat el cicle es deixaven descansar els boscos per un període de 8 anys. De tant en tant
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també tallaven els roures i alzines d'algun marge, per tal de tenir llenya. També es planta
ven alguns pollancres per vendre posteriorment la llenya. En canvi hi havia altres finques
que no seguien cap sistema i que només tallaven el bosc quan tenien una necessitat mone
taria importante

3.4. L'evolució de la vegetació

Aquest apartat té dos nivells d'estudi, encara que l'estudi de la vegetació en té tres:
les especies, les comunitats i el paisatge vegetal. La causa d'aquest fet, és que a nivell
paisatgístic només podem fer grans afirmacions, que ja s'han esmentat alllarg del text
i que impliquen una nova percepció del paisatge vegetal actual, ja que s'ha passat d'uns
boscos que varien cromaticament al llarg de les estacions a una certa monotonia visual
al llarg de l' any .

a. Les especies

A nivell arbori, tal com ja s'ha esmentat, s'ha produít un afavoriment de les Pinacies
en detriment de les especies autoctones, com els roures, el faig o l'alzina. En el Merles
es poden trobar cinc especies de Pinacies: la pinassa (Pinus uncinata), el pi roig (Pinus
sylvestris), el pi negre (Pinus nigra) , el pi blanc (Pinus halepensis) i el pi pinyoner (Pinus
pinea). Ara bé, només el pi roig (figura núm. 2), la pinassa (figura núm. 3) i el pi blanc
(figura núm. 4) ocupen grans extensions. Si comparem el mapa de distribució del pi roig
amb el del roure martinenc (figura núm. 5) i el de la pinassa amb l'alzina o carrasca (figu
ra núm. 6), ens adonarem de com les arees de distribució són forca coincidents, encara
que les pinacies tenen una abundancia més gran, ja que són el resultat de la substitució
ser intd'una especie per l'altra.

Alllarg de la historia, sobretot des de I'epoca medieval, la societat ha anat introduint
especies vegetals provinents d'altres contrades. Bona part d'aquestes plantes s'han natu
ralitzat o bé segueixen lligades a l'activitat humana. Les especies arbories més importan
tas introduídes per l'home són les següents: el xiprer (Cupressus sempervirens) que és
un arbre originari de Grecia i que es planta al costat de les masies com a símbol del bon
acolliment als caminants, la noguera que es propia dels Balcans i que va ser introduída
en I'epoca medieval, ellladoner (Celtis australis) originari del sud d'Europa i que també
es planta al costat de les masies, la morera (Morus nigra) que es propi d' Asia, l'acacia
(Robinia pseudoacacia) , la figuera (Ficus carica) originari de Turquia, que es pot trobar
al costat de masies, pero també en qualsevol escletxa d'una roca o d'una edificació, el
pomer (Malus sylvestris) , el cirerer (Prunus avium) i altres arbres fruiters introduits fa
molts segles que es plantaven al costat de les masies o en els marges dels camps i que
avui en dia es troben totalment naturalitzats.

Dins de les especies herbacies, cal diferenciar entre les plantes conreades i les anome
nades males herbes. Pel que fa a les primeres, la majoria han estat introduídes alllarg
dels segles per l'home, com el blat (Triticum aestivum) originari del Caucas, i el segol
(Secale cereale) propi de l'Anatolia, A part dels cereals també es van introduir algunes
especies productores de fibres, com el canem (Cannabis sativa) que prové d'Ásia i ellli
(Linum usitatissimun) propi de l'Orient. A partir del segle XVII comencen a arribat espe
cies provinents d' América, com el blat de moro (Zea mays), la patata (Solanum tubero-
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sum) o la tomaquera (Solanum lycopersicum). En darrer terme cal citar la canya (Arundo
donax) originaria de l'Asia central i avui en dia completament naturalitzada, pero forta
ment lligada a les activitats agrícoles. Respecte a les males herbes que comprenen aque
lles plantes que dificulten els conreus, o sigui, el creixement d'una sola especie, podem
diferenciar dos grups: les plantes adventícies, que han arribat d'indrets llunyans amb lla
vors de plantes de conreu, com la rosella (Papaver rhoeas) i les plantes propies del país
que penetren ocasionalment enmig dels camps, com la pota de cavall (Tussilago farjara)
que és propia de la salzeda de sarga, pero que també la podem trobar en camps de farratges ..

b. Les comunitats

El fet més destacable és que les comunitats climaciques han perdut extensió en benefici
de les pinedes. En concret la roureda de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis)
i la fageda amb boix (Buxo-Fagetum) han perdut superfície en favor de les pinedes de
pi roig, la roureda de roure de fulla petita (Violo-Quercetumfagineae) i l'azinar continen
tal (Quercetum rotundifoliae) han estat substituíts, en bona part, per pinedes de pinassa
i pi blanco També els boscos de ribera, o sigui, l'omeda amb heura (Hedero-Ulmetum),
la gatelleda (Carici-Salicetum catalaunicae) i la freixeneda (Brachypodio-Fraxinetum) han
vist reduída la seva extensió, ja que potencialment creixen en sols profunds i humits, en
que, majoritariament, han estat desforestats per fer-ne horts i camps.

En conclusió l'ésser huma ha determinat, en gran part, les formacions forestals de la
vall, fent desapareixer bona part dels boscos climacics i algunes conservant-ne només l'estrat
arbori, ja sigui per fer pasturar vaques, o com a zona d'esbarjo, quan es troba al costat
de grans masies, tot mantenint-lo net d'arbustos, tractant-se en aquest cas d'un bosc hu
manitzat.

L'altra cara de la moneda, són les comunitats que s'han vist afavorides pel canvi de
bona part dels boscos climacics per pinedes secundaries, Pel que fa a les comunitats ar
bustives, cal esmentar en primer lloc la boixeda (Buxo-Quercetum pubescentis subas. bu
xetosum) , després la garriga (Quercetum cocciferae) , les bardisses (Buxo-Rubetum) i
(Rubo-Coriaretum) i la brolla de romaní (Erico-Thymelaeetum tinctoriae). Fixant-nos en
les comunitats herbacies la més important és la jonceda en les seves diverses variants:
lajonceda típica (Brachypodio-Aphyllanthetum), lajonceda amb plantatge mitja (Plantagini
Aphyllanthetum) i lajonceda amb espígol (Aphyllantho-Seslerietum calcarea!). Podem tam
bé fer esment del prat de plantatge mitjá (Plantagini-Euphrasietum pectinatae) , el fenes
sar (Brachypodietum phoenicoides) i la jonquera (Cirsio-Holoschoenetum).

D'altra part, hi ha les comunitats que s'han vist determinades directament per l'acció
de la societat. En primer lloc, cal fixar-se en els propis camps de conreus, que han creat
unes associacions propies dels sembrats que s'anomenen segetals, com per exemple
(Androsaco-Iberidetum amarae). Una altra comunitat molt lligada a l'agricultura, encara
que poc estesa per la vall és elja esmentat canyar (Arundi-Convolvuletum sepium). L'exis
tencia de camins i edificacions ha permes l'aparició de les comunitats ruderals, com el
fener de vorada de camí (Balloto-Arctietum) i les comunitats de parets i murs viaris
(Parietarium-murale) i (Asplenio-Ceterachetum).
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Figura n" 2
Pinus sylvestris L.
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El ccrclc indica que és rara en cl quadrat.

El cerclc arnb una rodona al mig indica que lcspccic és Ircqücnt.
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1-- -1 El darrer símbol indica que lespecic és abundant

64



Figura 3 alzamanii
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Figura 4 .

Pinus halepensis Mdler"'/'~~/./h'l'.J"'f:.
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