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DOSSIER l'AIGUA

Abeurador de
dos brocs.

Lluitaper l'aiguai contral'aigua
A LES GAVARRES I ALS TERRITORIS CIRCUMDANTS, EL PAISATGE REFLECTEIX UNA
CULTURA ANCESTRAL D'APROFITAMENT DE L'AIGUA.
Anna Ribas > TEXT

En territoris com les Gavarres i les

planes que les envolten bona part de
la identitat coHectiva s'ha fOJjathis-
tòricament entorn de l'aigua, els seus
aprofitaments i els paisatges que en
resulten. Caiguaha estathistòricament
un recurs econòmic de primer ordre

però també és cert que els paisatges
que s'han configurat a partir de l'aigua
esdevenen avui dia un important ac-
tiu ecosocialper aaquest territori.Quan
diem que l'aigua és un actiu o recurs
ecosocial, volem dir que la preserva-
ció dels espais que configura l'aigua i
els seus valors naturals, culturals i pa-
trimonials, pot esdevenir un recurs
econòmic perdurable que garanteixi
l'equilibri de la relació entre la socie-
tat i el medi. Per paisatges de l'aigua
entendrem aquests paisatges que són
producte resultant i perceptible de la
combinació dinàmica d'elements fí-

sics (on l'aigua és un dels més impor-
tants) i elements antròpics (és a dir,
de l'acció humana), combinació que
converteix el conjunt en un entramat
social i cultural en contínua evolució.

Els elements que configuren els pai-
satges de l'aigua serien els rius, les ri-
eres, els aiguamolls, els estanys, però
també els elements que anomenem
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patrimoni hidràulic i que demostren
la permanència històrica de les rela-
cions entre la societat i l'aigua, com
serienelsmolins,lesrescloses,lesmotes,

les sèquies i els canals de regadiu o
fins i tot -i per què no?- aquestes
noves infraestrutures que proliferen
arreu del país i que són les plantes
potabilitzadores i depuradores d'ai-
gües.

La creació dels paisatges de l'ai-
gua a lesGavarres i lesplanes circum-
dantsespot explicaratravésd'una doble
dinàmica espaciali temporal. Per una
banda, ala muntanya l'aiguas'ha apro-
fitattradicionalmentper adiversosusos
dels quals resten importants testimo-
nis, avui la majoria han passat a la his-
tòria, però continuen configurant un
paisatge tradicional de gran valor so-
cial, cultural i paisatgístic (fonts, res-
closes, antics molins, canals, pous de
glaç),paisatge sobre el qualla majoria
de la gent coincideix que cal conser-
var i protegir. Fins a mi~ans del segle
XX totes aquestes infraestructures hi-
dràuliques tenien raó de ser perquè
estaven al servei de la transformació

d'aliments de la població que habita-
va al mateix massís i, sobretot, a les

planes limítrofes. A partir de llavors i

fins alsnostres dies,a lesGavarress'im-

planta un altre tipus de relació amb la
natura que ja no és una relació direc-
tament productiva sinó més aviat no
productiva, en el sentit que la natura
passa a satisfer cada vegada més ne-
cessitatsno materials,com ara lesd'oci,

lleure i esbaIjo.
Ales planes, on es concentra actu-

alment la major part de població i ac-
tivitat econòmica, hi conviu histò-
ricament una doble dialèctica: als

esforços per a l'obtenció de l'aigua per
tal de satisfer les necessitats que re-

quereixen els usos agraris i, més re-
centment, urbans i turístics, s'hi con-

traposa una lluita permanent en contra
d'aquesta aigua quan apareixen excés,
és a dir, quan s'esdevenen inundaci-
ons. A lesplanes del BaixEmpordà, la
Selva i el Gironès potser ja no troba-
ríem la diversitat d'aprofitaments ca-
racterística de les Gavarres (boscos,
aigua, conreus, pastures, calç,argiles)
sinó un clar predomini de l'agricul-
tura que arriba en bona part fins als
nostres dies. La fertilitat i l'accés facil

a l'aigua, característics d'aquestes pla-
nes, han estat crucials per a l'expansió
de l'agricultura en detriment dels es-
tanys, aiguamolls i altres zones humi-
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des que, en el passat, havien
arribat a dominar moltes

d'aquestes planes, sobretot al
sector del litoral. Les causes

que portaren a dessecar els es-
tanys foren diverses. Princi-
palment hi havia l'afany d'ob-
tenir terres aptes per al conreu
o la pastura. Un cop eixuts,
els llits dels estanys esdeve-
nen excel'lents supemcies per
ser treballades. També el dessecament

significava, moltes vegades, la desa-
parició de focus d'insalubritat. En tot
cas ens ha de quedar clar que, en el
moment enquè esduen aterme,aquests
dessecaments eren valorats positiva-
ment per l'àmplia majoria de la po-
blació.Per tant,enstrobem davantd'uns

paisatges fruit de la llarga relació que
la societat ha mantingut amb aquest
medi on l'aigua és un element predo-
minant. Uns paisatges de l'aigua que
han vingut configurats, sobretot, per
aquells períodes de la història en els
quals l'activitat agràriaocupava la ma-
jor part de les hores dels homes i les
dones que han habitat aquestes fèrtils
planes aHuvials.

A les planes, l'activitat agrària ha
continuat mantenint-se i prosperant,
per bé que amb característiques dife-
rents a les del passat. Es tracta d'una
agricultura cada vegada més especia-
litzada i productiva (canvi de cereals
cap a farratges i fruiters) i, sobretot,
que requereix d'aigua en la quantitat i
amb la qualitat suficients per ser ren-
dible. Tanmateix, l'activitat turística,

concentrada majoritàriament allito-
ral, ha comportat creixements urba-
nístics espectaculars acompanyats
d'impactants infraestructures viàries
id'equipaments turísticsque han trans-

formate!territori.LaCostaBravacentre

hahagutdeconnectar-sealaxarxad'abas-
tament d'aiguapotablede!Pastera!quan
ha vist que els seus aqüífers no eren
suficients per abastir un territori que,
a l'estiu, rep una allau de visitants que
necessiten aiguaper satisfer una mul-
tiplicitat de necessitats domèstiques
i lúdiques. Paral'le!ament, i a mesura
que l'ocupacióhumana delsespaisinun-
dabless'intensifica,lasocietats'esforça
a bastir un complex edifici hidràulic
de defensa enfront de les periòdiques
avingudes de rius i rieres, que va des
de la construcció de dics i motes als
rius fins a les més modernes canalit-
zacions i al soterrament de les rieres

litorals.Lesinundacions, sempre pre-
sents a les planes, mai no desaparei-
xen sinó que prenen noves formes i
afecten nous territoris en resposta a
les canviants dinàmiques sociote-
rritorials. Aixíqueda palès, per exem-
ple, en els episodis d'inundació més
recents (octubre de 1990,199402(05),
on els espaismés afectatshan estat les
conques fluvials dels rius i rieres li-
torals del sector central de la Costa

Brava (riera d'Aubi, riera de Calonge,
tram final del Ridaura), en l'autèntic
continuumurbà aprimera línia de costa
que va de Sant Feliu de Guíxols fins a
Palamós,passantperCastell-Plagad'Aro

i Sant Antoni de Calonge.
Avui dia ens pot resultar sorpre-

nent constatar aquestes transformaci-
ons experimentades per tants paisat-
ges dominats per lesaigües. També ha
canviat la mentalitat col,lectiva, i els

nostres 'paisatges de l'aigua' cada ve-
gada es consideren més, com en el cas
dels aiguamolls del Baix Ter, els es-
pais fluvials del Ter, el Daró, l'Aubi,
el Ridaura o els estanys de Sils,paisat-
ges singulars a protegir pels seus va-
lorsnaturals,però tambépelsseusvalors
històrics i culturals. Totplegat, ho hau-
ríem d'interpretar, més que mai, com
el desig social de retornar a un paisat-
ge on natura i cultura es retroben en

el respecte a la diversitat social i am-
biental que històricament ha caracte-
ritzat els paisatges de l'aigua a les Ga-
varres i les planes que les envolten.
Les polítiques de conservació de la
naturacom aforcesinductoresde canvis

en els paisatges semblen guanyar for-
ça cada vegada més, una força que cal
aprofitarafàvord'uns paisatgesde l'aigua
no només carregats de valors ecolò-
gics sinó també, en el sentit més am-
pli de la paraula, de valors ecosocials
que s'han de veure i gestionar com a
un recurs econòmic perdurable que
garanteixi l'equilibri de la relació en-
tre la natura i la cultura n.

Imatge de la riuada de l'any 1932 a Girona. EI Ter,
que va ple, no deixa passar les aigües de l'Onyar
FOTO:Valentf Farqnoli. AlEM [3 (Díputació de Girona).
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