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L'objectiu d'aquest article és presentar les línies bhsiques de l'evolució del paisatge vegetal d'una part d'una &reageogrhfica que des de l'antiguitat ha estat un passadís
histbric d'assentaments i comunicacions i que comprbn les comarques de la Selva, del
Vallbs Oriental i del Vallbs Occidental (figura I).
Biogeogrhficament es tracta d'una zona de contacte entre el món mediterrani, representat a nivell climhtic per l'alzinar litoral, i l'eurosiberih, que té com a principals comunitats climiciques la roureda de roure martinenc i la fageda amb el.lbbor verd.

Els estudis sobre l'evolució histbrica del paisatge, tot interrelacionant el medi natural amb les activitats humanes, tenen una llarga tradició dins de la Geografia, essent un
dels primers impulsors d'aquests tipus de treballs C. Sauer, que va analitzar els impactes
humans sobre el medi ambient al llarg d'una seqübncia histbrica que s'inicia amb el descobriment del foc, segueix amb la domesticació dels animals i plantes i continua amb el
desenvolupament urbh (Sauer, 1956). Pel que fa a la producció bibliogrhfica sobre
aquesta temhtica geogrhfico-histbrica,es pot establir, de forma sintbtica, la següent classificació:
- Treballs duts a terme per arqueblegs i altres professionals que s'han dedicat a la
reconstrucció de marcs ambientals d'altres kpoques. Per a alguns autors (Roselló, 1987),
aquests estudis formen part de lYArqueobothnica,la qual utilitza diferents tkcniques,
com la Palinologia, que s'apliquen en els diferents registres arqueolbgics per tal de poder reconstruir paisatges pretbrits o paleoambients. A partir d'aquestes tbcniques s'han
dut a terme reconstruccions de paisatges vegetals, com el mapa de la vegetació postglacial realitzat per 0 . de Bolbs (1981); també s'han realitzat estudis sobre l'evolució d'un
paisatge vegetal, com el treball de S. Riera (1990) sobre el Pla de Barcelona, o bé s'han
mostrat les vies de penetració de diferents espbcies conreades al llarg de les primeres
bpoques histbriques (Zeist, 1980). Finalment, més d'una vegada també els manuals de
Biogeografia (Elhai, 1968) presenten una síntesi sobre l'evolució de la vegetació en les
darreres bpoques geolbgiques, sobretot al llarg del quaternari.

- Un segon grup de treballs fa referbncia als estudis sobre l'evolució histbrica dels
boscos, en els quals trobem gebgrafs (Urteaga, 1987) i un bon nombre d'historiadors,
com Bechmann (1987), o les Jornades dedicades a l'estudi de: "L'ambiente vegetale
nell'alto medioevo" del Centro Italiano di Studi Sull'alto Medioevo celebrades el 1990
a la ciutat italiana de Spoleto (W.M.,1990).
- Finalment, podem esmentar un tercer grup de treballs, dins del qual es pot incloure aquest article, que versen sobre l'evolució del paisatge vegetal en lrees concretes a
partir de l'estudi de documentació escrita, dut a terme tant per botlnics (Franquesa,
1989) com per gebgrafs. Respecte al paper dels gebgrafs, cal destacar el grup de recerca
de la Universitat de Barcelona, dirigit per J.M. Panareda, on podem esmentar, com a
exemple, el treball sobre l'evolució del paisatge al Maresme (Giménez, 1993) i els treballs de la Universitat de Gran Canlria, com la tesi doctoral d'A. Santana (1986), el
qual ha establert tres períodes en I'explotació i 17assentamentde la població a l'illa de
Gran Canlria: el neolític, I'antic rbgim (a partir del segle XV) i l'bpoca contemporlnia.
L'abundhncia de documentació a partir del segle XV, que és quan comenga la seva colonització, ha permbs a I'autor reconstruir el procés de repartiment de terres i de desforestació de l'illa, producte, sobretot, de la forta demanda energbtica.

Tal com ja hem esmentat, aquest article estudia les grans etapes de I'evolució del
paisatge vegetal des d'abans de l'aparició de I'ésser hum6 fins a l'actualitat, tot cercant
exemples de relació societat-natura en els següents períodes histbrics: el quaternari,
l'antiguitat, l'bpoca medieval, l'bpoca moderna, el segle XVIII, el segle X X i el segle
XX (1900-1990). Els autors són plenament conscients que resten importants episodis
sense estudiar, per6 cal assenyalar que l'objectiu de l'article és simplement presentar un
esbós de les principals etapes de les relacions entre la societat i la vegetació, tot partint
d'exemples, i per tant, sense cap pretensió d'aconseguir un síntesi completa, empresa
que resta per a propers treballs.
Respecte a la reconstrucció de la vegetació en bpoques molt llunyanes, les tbcniques principals que s'utilitzen són les següents:
- La palinologia, que ja ha estat esmentada, i que permet reconstruir l'ambient vegetal a partir de les espores, els grans de pol.len microscbpics i les macrorestes (llavors,
fruits, escorces...) que s'hagin trobat en l'estratigrafia dels jaciments arqueolbgics (Reanault-Miskovsky, 1988).
- L'antracologia, que estudia els carbons que provenen de la combustió incompleta
de fustes recollides per l'home prehistbric i que ajuden a complementar la reconstrucció
del paisatge vegetal i conbixer millor les relacions entre les societats primitives i el bosc
(Ros, 1988).
- També es fan servir cores que s'obtenen per sondatges i serveixen per tenir mostres estratigrlfiques (Parra, 1993).

Pel que fa a les bpoques en les quals existeix documentació escrita, presentarem
breument el model d'utilització del territori, tot cercant exemples a partir de la utilització de fonts directes que ens il.lustrin les característiques del paisatge vegetal d'aquella
bpoca, com notícies de viatgers, dades d'arxius municipals...

4.1. El quaternari

Al llarg del Pleistocb, en el Quaternari antic, es van succeir diferents períodes glacials i interglacials que van donar lloc a una altemanqa de formacions estephries en els
períodes freds i formacions arbbries de coníferes i caducifolis en els més temperats. Després de la darrera glaciació, i ja dins del període Holocb, van tenir lloc diferents episodis
climitics que implicaren un canvi de les diverses espbcies dominants (Roure, 1990).
Malauradament, a Catalunya no s'han dut a terme estudis arqueobotinics notables
(Buxó, 1988) i els resultats obtinguts ocupen una Brea forqa redui'da, sense gaires connexions en les interpretacions. D'altra banda, la major part de les restes de llavors i fruits
que s'han identificat són de plantes conreades. Finalment, no hi ha gaires jaciments estudiats a nivell arqueobotinic dins de la nostra Brea d'estudi.
Primer de tot cal citar els treballs de S. Riera (1990) i I. Parra (1993), els quals estudien l'evolució de la vegetació en els darrers 8.500 anys, el primer en el pla de Barcelona i el segon a la major part de la plana al.luvia1 llevantina. En aquest darrer cas, i a
partir de les anilisis estratigrifiques efectuades a la zona de Barcelona, que de ben segur
iindria una vegetació forGisemblant a la de la plana vallesana, s'ha establert la següent
evolució de la vegetació:
8.500-6.000 B.P.
Bosc de roures amb Quercus ilex, Q. suber, Pinus i Corylus
6.000-4.000 B.P.
Bosc de roures amb Quercus ilex i Pinus
4.000-2.000 B.P.
Bosc mixt de roures, Quercus ilex i Pinus
Bosc de Quercus ilex amb roures.
2.000-0
Les sigles B.P. assenyalen que la datació té el seu inici en el moment present.

Dins del Vallbs Occidental es pot esmentar el jaciment de la Cova del Frare, situada a 960 m d'altitud, dins del massís de Sant Llorenq del Munt, la qual va ésser utilitzada des del Neolític antic, fa uns 6.380 anys. Les anilisis antracolbgiques efectuades en
aquesta cova han establert que el medi vegetal que rodejava aquest poblament neolític
era una roureda. En canvi, en l'bpoca del Bronze antic, fa uns 3.790 anys, el bosc que hi
havia era un alzinar (Martiri, 1989).
Des del nostre punt de vista, i coincidint amb el que demostren les dades del Llengadoc i la Provenqa, l'efecte humi deu ser la causa principal d'aquest canvi en el domini de la vegetació caducifblia per la perennifblia; la desforestació degué comportar l'esclarissament de les comunitats forestals, l'assecament progressiu (lligat a un cert
rescalfament del clima) i la consegüent degradació dels sbls que l'alzina, més ben adaptada, va acabar aprofitant per desplaqar els roures a gran part del territori. La desforestació degué ser especialment intensa als indrets de sbl profund favorables als arbres caducifolis i, per tant, a l'extensió de l'agricultura (Vernet i Thiebault, 1980).
Cada nova esclarissada antrbpica l'haurien aprofitada els perennifolis -més ben
adaptats al foc i amb més capacitat de regeneració- per fer-se un forat al bosc que, malgrat recuperacions parcials quan l'acció disminui'a, progressivament van acabar dominant. La millor capacitat de l'alzina per créixer en sbls edificament menys favorables,
que eren cada cop més abundants, com a conseqü6ncia de l'acció humana, hauria estat
la causa del seu domini final.
Un altre element que també afavoria la degradació del bosc era la pastura. Alguns
autors (Sanmartí-grego, 1993) creuen que aquesta activitat va existir al llarg de la protohistbria i que seria una de les explicacions de l'existbncia d'una cultura dolmbnica en
la serralada litoral.

En conclusió, al llarg del Paleolític i del Neolític les planes i muntanyes del Vallbs
i de la Selva estaven cobertes de boscos que van evolucionar de les rouredes a l'alzinar,
i es trobaven segurament boscos mixtos en els indrets més humits. L'evolució del clima,
que prendria una tendbncia més seca, i l'acció de les primeres societats humanes sobre
el medi van ser els principals agents d'aquest canvi.
4.2. L 'antiguitat

El poblament ibbric al Vallbs i a la Selva va estendre's bisicament per la serralada
litoral, encara que en alguns indrets també va descendir fins a la plana. Els poblats ibers
eren de diferents tipus: poblats-magatzem, poblats-fortificació, poblat-talaiots, etc. Tenien, entre altres funcions, la d'ésser enclavaments d'activitat econbmica, fet que va generar que al seu voltant es localitzessin camps de conreu, bestiar i forns. En conseqiibncia la cultura ibera va ésser un dels primers agents de desforestació, sobretot de la
serralada litoral, i també van estendre el conreu de la vinya i I'olivera, que van introduir
els grecs.
A partir dels treballs d'elaboració de la carta arqueolbgica, que va dur a terme J.
Estrada al llarg de quaranta anys i que posteriorment s'ha revisat el 1983 i 1993, es pot
comprovar la importincia del poblament romi, que suposi I'ocupació generalitzada de
la plana vallesana (figura 11). Aquest procés s'inicii amb la rompuda de les millors terres, és a dir, les terrasses quaterniries situades a les ribes dels cursos fluvials. També al
costat dels rius van circular les principals vies de comunicació i van situar-s'hi bona part
de les vil.les i les primeres ciutats, com la mateixa Semproniana (Granollers) que va
créixer enmig d'una veritable crui'lla de camins (Pardo, 1990). L'ocupació de la plana
va afavorir l'expansió de conreus ja existents, com l'olivera i la vinya. Respecte a
aquest conreu, Plini el Vell (Balafia, 1991), que va ésser procurador a 1'Espanya Citerior, ja esmenta la importincia dels vins de la Lauronense (Vall&sOriental).
La prosperitat rural i urbana de les planes vallesanes va tenir el seu mixim esplendor, i en conseqiibncia la major ocupació de I'espai, en l'bpoca dYAugust,si bé a partir
del segle I11 s'inicii un llarg declivi que comporti l'abandonament de I'explotació del
medi natural i el despoblament. La Plana de la Selva, en canvi, devia ser molt menys
poblada, per culpa de les nombroses zones humides que hi havia.
En conclusió, el poblament ibhric i sobretot la romanització van provocar la primera gran desforestació de les planes vallesana i selvatana. En l'anilisi pol.linica del jaciment de Can Trullis (Granollers) també es parla, en les conclusions, que la zona formava part d'un ambient forqa desforestat, amb cultius d'oliveres, cereals i hortalisses. Els
tixons arboris més abundants són els de Pinus, Alnus i Quercus (Aguirre, en premsa).
En el mateix jaciment també es va realitzar una anilisi antracolbgica (figura 111), la qual
ens assenyala un aprofitament diversificat del paisatge, i es van explotar espbcies de diferents ambients: comunitats arbustives, alzinars, rouredes i boscos de ribera (Ros, en
premsa).
4.3. L'2poca medieval

No és del tot clar si el poblament romi va tenir continui'tat o bé va desaparbixer del
tot al llarg de l'ocupació visigoda i sarrai'na. Alguns autors (Vilaginbs, 1987) mantenen la
tesi que el poblament, i per tant l'explotació del medi, no van desaparbixer mai del tot.
Tampoc no és clar encara si la repoblació que afecti importants valls de la Catalunya hu-

mida es va produir a la nostra zona d'estudi on, com ja s'ha dit, hi havia una llarga tradició d'assentaments, i es fa difícil saber si la població era nova o d'bpoques anteriors. A
partir de la documentació existent, sí que queda clar que en el segle X la població del
Vallbs era estable; existia una estructura agriria consolidada, malgrat les importants zones ermes (silvas, garricis, monten...) que, de ben segur, havien estat irees d'antiga colonització romana. En canvi d'altres autors suposen que la plana es va despoblar en benefici de la muntanya, refugi més segur davant les incursions sarrai'nes. Així, per
exemple, les serres de Sant Llorens del Munt i 1'Obac coneixen en aquest període la
densitat més alta de població de tota la seva histbria. La constitució d'una comunitat benedictina a l'església de Sant Llorenq, al cim de la muntanya, al final del segle X i la
prosperitat del cenobi al llarg del segle XI evidencien la importincia que prendria el poblament de les serres per part de pagesos que buscaven la protecció i l'empara de l'abadia.
Com a resultat del procés abans esmentat, són nombroses les restes d'antics establiments humans d'bpoca medieval escampats arreu de la muntanya, entre els quals destaquen les balmes obrades. De ben segur que es produí una disminució del bosc en favor
dels conreus i per l'acció de la pastura de ramats de bens i cabres. Producte d'aquest
procés, els conreus s'enfilaren per vessants i comes fins adquirir una extensió mai més
no assolida en els segles venidors.
Es pot suposar que moltes de les codines que avui dia trobem en carenes i vessants
tenen el seu origen en la desforestació soferta en aquesta bpoca. Com a exemple tenim
el cas del turó del Montcau, l'aspecte pelat del qual sembla que ve de fa molt temps, ja
que s'ha establert l'origen etimolbgic del mot com a derivat de Monts Calvus.
Probablement a la Plana de la Selva la repoblació va tenir més importincia, tal com
ho demostra el fet que les primeres referbncies documentals són més tardanes, com Caldes de Malavella (1053) o Riudellots (1064) (Llorens, 1982).
L'herbncia de les vil.les romanes disperses que caracteritzaven el paisatge de la
plana en l'bpoca romana va mantenir-se a l'bpoca medieval. Al llarg dels segles X-XI es
troben documentades més de trenta villae en el Vallb, en una proporció de 2 a 1 en favor del Vallbs Oriental; així, per exemple, Villa Olcinellas (998) o Villa Martorelas
(1060), (Sánchez, 1992). La dispersi6 de I'hibitat va donar lloc a petites unitats d'explotació forqa compactes (terra cum arbores et casa cum curte et s d o superposito) que incloia, a més dels boscos, arbres fruiters com la figuera, la noguera, la perera o la pomera
(ficulneu, noguera, perera, pomiferos), i també eren molt importants els horts on les faves eren el llegum més important, els conreus de cereals, sobretot l'ordi (ordi) i el blat
(Fument) i el de la vinya, que va ésser un conreu molt afavorit pels monestirs.
Finalment en les zones properes als cursos fluvials hi havia basses de lli (linare) i
cinem (cannamario), els conreus dels quals es veieren afavorits pel manteniment d'un
important complex hidraulic heretat de la romanització que nodria les terres de regadiu
(arbores et ortos), els canyars (canabares) i les basses de lli (linares). La toponímia actual del poble de Llinars prové, precisament, de l'abundincia del conreu de lli a la zona.
En conclusió, cases, horts, vinyes, camps de cereals i boscos eren els principals elements
que configuraven el paisatge agrari del segle X en el Vallb i bona part de la Selva.
En l'bpoca medieval augmenta l'aprofitament del bosc, en part a causa del baix índex de productivitat de la terra en comparació a l'bpoca romana. Aquesta major pressió
sobre els boscos comportari un augment de la cacera, de la recol.lecciÓ de fruits salvatges, de la llenya, de la pastura del bestiar, entre el qual cal destacar els ramats de porcs
que s'alimentaven de glans (glandiferis). Aquesta situació va generar, en algunesocasions, que els indrets que presentaven majors boscúries fossin més poblats, com és el cas
de Sant Pere de Vilamajor (Vallb Oriental) que en l'bpoca medieval va ésser més poblat

que la parrbquia veina de Sant Antoni (Aventin, 1990). En algunes ocasions la vegetació apareix esmentada en la documentació (Sanchez, 1992), i es troben referkncies de
l'existkncia de rouredes (roviras), alzinars (alzinas), breguerars (brugarios), garrigues
(garricis), oms (ulmo), pollancres (populus)... També en el cas del massís de Sant Llorenq hi ha referkncies documentals sobre els boscos, com les derivades del litigi entre
els habitants de Sant Llorenq Savall i els de Matadepera a causa de les diferkncies de
criteri sobre la intensitat de l'explotació de les rouredes de l'entorn del turó de Montcau
(Ferrando, 1985).
A partir del segle XI s'iniciari un fort creixement econbmic, s'ocuparan terres ermes i la major part de les vores del rius, que continuari fins al segle XIV. Per tant, podem concloure que, al llarg de la baixa edat medieval, s'arriba a una ocupació, primer
de les muntanyes i després de les planes, molt semblant o superior a l'kpoca romana.
4.4. L'2poca moderna
A partir de l'expansió Baix-Medieval (segles XIII-XV), lligada a les croades i molt
especialment a la prosperitat comercial catalana per la Mediterrinia, els boscos del
Montseny, del Montnegre i els del Corredor van ser molt importants per a la construcció
de vaixells, sobretot a les drassanes de la demarcació de Barcelona, Mataró i Arenys. El
primer d'esmentar els magnífics boscos del Montseny fou Jeroni Pujadas en la seva Crbnica del 1609 (Diversos, 1984, p.18). Es creu que probablement una de les causes de la
disminució de la superfície ocupada per les nostres rouredes fou la necessitat de fusta
per a les drassanes.
Perb també les necessitats creixents de carbó degueren comportar un fort impacte a
les masses forestals de tota la zona. Segons Vernet (1980), l'explotació dels arbres per
fer carbó hauria marcat l'evolució del bosc des de l'edat mitjana fins a la primera meitat
del s. XX, especialment en indrets muntanyencs. De ben segur que als boscos monoespecífics de l'alzinar, s'hi hauria arribat com a conseqiibncia de l'explotació secular del
bosc mixt, del qual interessava només la fusta de l'alzina que dóna carbó de més bona
qualitat. Les tales continuades van afavorir l'alzina, per6 no pas els arbres que no rebrotaven, com ara pins i avets.
Potser el domini de l'alzinar al Montseny en Brees potencials de la roureda es pot
explicar per aquesta explotació secular que va donar boscos més clars i, doncs, progressivament menys humits, afavorint així l'alzina respecte dels caducifolis, com ara el roure.
Per entendre l'estat dels paisatges de la comarca en aquesta kpoca, són interessants
les descripcions que en grau i estil divers en fan alguns viatgers, com 17ambaixadorflorentí Guiciardini (1511) (Bolbs, J. 1980, p. 18) que diu, referint-se al territori comprks
entre Hostalric i el castell de la Roca:
és un lloc de molt mal passar, tot és boscat, molt perillós i ple de bandolers. Als riberals
hi havia alguns sembrats i algunes vinyes, més al sud vallesli els horitzons s'eixamplen,
els camins són mes bons i abunden els conreus i les pastures, fins i tot reconeix alguns
camps de regadiu, amb canals i sbquies que porten aigües del riu Besds.

En comenGar el mes de marG de l'any 1561, el virrei castell& Garcia de Toledo
(Regla, 1966), preocupat pels robatoris i homicidis que es cometen en els camins immediats a les viles, ordena la crema sistemitica de tots els boscos situats prop dels camins
que esmenta i de tots els altres del Principat i comtats, si és necessari. Aquestes mesures, juntament amb l'elevat consum de fusta que feien les drassanes en la construcció de
galeres, van motivar la desforestació de Catalunya. L'autor abans citat assenyala que

aquesta situació va accentuar l'eixut i el rbgim irregular dels rius que la documentació
posa de relleu a partir del darrer terg del segle XVI.
El venecil Cavalli (Bolbs, J. 1980. p. 50-52) passl per Sant Celoni i la Roca el 19
de maig del 1568 descrivint el següent:
després de Riudarenes, les muntanyes s'acosten forca i cavalquem per un lloc que sembla una vall. Hi ha molts boscos. En arribar a Hostalric, la vall s'obre una mica i es
passa en barca a Tordera. Cap a ponent segueixen per valls semblants, amb boscos. El
terreny és més dolent que abans, pel fet d'haver-hi moltes roques entre un gran nombre
d'arbres. Hi ha moltes pinedes i xiprers i els boscos són formats d'alzines. Les muntanyes no són gaire altes, pero incultes. No se'n pot treure altre profit que servir de pastura
pels xais i el de fornir una bona quantitat de llenya. Nou milles més endavant hi ha Sant
Celoni. Seguint endavant cavalcant entre boscos entremig de muntanyes apareix Llinars. Seguim cap a garbí: el terreny es va tornant una mica més bo i obert, apareixen
sembrats en els que hi veiem molt bells animals bovins.
En sortir de la Roca, cavalquem unes quatre milles entre boscos, per un país sorrenc. A
partir de les quals es van separant de les muntanyes i arribem a unes terres més conreades que les del dia anterior. Es un país menys envoltat de muntanyes i amb diversos petits corrents d'aigua, amb els quals poden regar els camps i treure'n bon profit; sis milles enlla apareix Montcada, travessem el riu Besds per una vall voltada de muntanyes,
els vessants de les quals són plenes de vinyes.

El conseller de rei de Franga Joly, en el 1603, (Miquel, 1967, p.20-21) parla de la
conca de la Tordera, fins a Cardedeu com:
un país arenós, ple d'aiguamolls, difícil de trarzsitar ja que per tot arreu hi ha rierols i
amb moltes pinedes.

Joly esmenta també l'alzina surera com un arbre sorprenent que ell anomena el tercer roure, per la singular forma d'explotar-li l'escor~asense haver-10 de tallar. Continua comentant:
passem per un lloc escabrós anomenat Trentapasses per causa dels trenta llocs per on
els bandolers poden destrossar els viatgers. Dinem a Llinars, peix i amanida amb mel i
ous ferrats cuits a l'oli. A la nit ens vam hostatjar a la Roca, a 1'Hostal dels Tres Reis,
que és conceptuada com la millor fonda de tot el país.

L'any 1600 apareix un document manuscrit que es pot considerar la primera geografia de Catalunya, escrit pel jesu'ita Pere Gil amb el títol següent: Llibre primer de la
histbria Cathalana, en 10 qual se tracta de Histbria o descripció natural, g.o es de
cosas naturals de Cathaluña (Iglesias,1949, p.145-148).
És el primer intent reeixit de descripció física i administrativa dels recursos naturals del conjunt de Catalunya. L'autor ho fa des d'una perspectiva prbpia de l'bpoca, tot
donant la impressió d'un gran coneixement del país, que sembla que va recórrer a bastament. L'obra estl dividida en vint-i-dos capítols. Hi descriu les quinze vegueries en qub
estava dividida Catalunya. Pel que fa als municipis de la comarca del Vallbs Oriental,
estaven repartits entre la vint-i-dues, que és l'antic Vallbs, la vuitena, que correspon a
I'Osona, i la setena a la Selva. Alguns aspectes rellevants que Gil fa dels Vallbs Oriental, des del punt de vista dels recursos i de l'entorn, són els segiients:
El riu Tordera és un riu molt útil per raó de les sdquies i del que s'hi treu (hom hi heu
or, en forma de petites fulletes, rodones o triangulars o quadrades, com unes lentilles, i
més petites perd molt primes). Cria peixos, perd no són grans ni abundants, per no ser
un riu cabalós.
El riu Besds no va rapid sinó pla. Hi ha moltes i bones dquies d'aigua per a molins i per a
regar, amb les quals es rega bona part del Vallds. Destaca la sdquia dels molins que passa
per Barcelona, i la fan servir el tintorers, blanquers i assaonadors, passant també per l'escorxador barceloni on hi llencen totes les deixalles i brutícies. Hi creix poc peix i petit.

La muntanya del Montseny, després dels Pirineus, és la més alta de Catalunya. En
aquesta muntanya, exceptuant els mesos de juliol i agost, sempre hi ha neu. Les poues
de neu que hi ha són per a fer gel i servir durant l'estiu a la ciutat de Barcelona i per a
d'altres ciutats i viles i llocs veins d'elles. Seria llarga cosa descriure-les.

Pel que fa a la riquesa forestal, diu:
en tota la part mediterrdnea que dista del mar de vuit a dotze llegiies, hi ha entre d'altres, alzines, roures, carrasques, sureres, faigs, pins verds i bords, albers, pollancres,
arbo~os,xiprers, serveres i en algunes parts castanyers i avellaners. En alguns indrets
del Montseny es fan avets i roures dels que se'n fabriquen antenes de naus i galeres. En
el Vall&shi ha collites de forment, ordi, espelta, s&gol, civada, mill, faves, guixes, cigrons, llenties, llobins, daxa i altres.

De tot plegat, doncs, es pot concloure com era encara de boscosa bona part de la
plana de la Selva i del Vallbs Oriental en aquella &poca,i com era de difícil travessar-la,
a causa de les nombroses zones humides. Les rouredes i altres boscos caducifolis humits
havien de ser per forqa les formacions dominants, i encara avui se'n poden observar les
Últimes restes.
4.5. El segle XVIII

La regressió de les superfícies forestals durant aquesta centúria es pot provar de diferents maneres. Així, per a Urteaga, (1987) les causes serien l'increment de la població,
la seva expansió cap a les zones més de muntanya i el progressiu increment del consum
dels productes forestals a nivell dombstic, artes&,industrial i particularment navilier.
A mitjan segle apareix per primera vegada un document que en forma de Reial ordre regular2 l'explotació i la conservació dels boscos: és la "Real Orden del 31.1.1748,
creando la Ordenanza para el Cultivo y Conservación de Montes". A Catalunya aquest
document considera que els boscos més notables es troben a les comarques del Llobregat, Empord2, Vallbs i la Selva, destacant les forests de Montseny, Hostalric, Sant Celoni i Vallgorguina.
Pel seu inter&shistbric i ambiental s'han documentat les ordres següents registrades en els llibres de 1'Ajuntament de la vila de Sant Celoni:
14.5.1 748. Corta de árboles. Para poder transportar las maderas de roble, labradas de
10s árboles cortados en el Principado de Catalunya a la Fábrica de Cartagena, para la
construcción de navios, se ordena, por el Seiior Corregidor, que:
Se faciliten 10s carros y bagages, y se fije el precio para el pago correspondiente.
13.7.1 750. Cáiiamo. Se ordena, que se facilite relaciones de la cantidad de quintales de
cáiiamo que se cosecha.
21.7.1751. Maderas para la base de Cartagena. Con el fin de poder transportar la madera labrada destinada a Cartagena, no son suficientes 10s mulos que actualmente hacen el transporte.
16.10.1 752. Corta de árboles. Orden por la que se pide relación de 10s árboles que se
han cortado y de 10s que hay marcados para cortar, por los Comisionados de Marina.
26.2.1753. Arboles. Se pide relación de árboles, que haya en el término de esta Villa.
11.2.1754. Vigilancia de la corta de árboles. Controlar la corta de robles, pinos, hayas,
álamos blancos y negros, que se hayan cortado...
11.8.1 768. Orden, de que cada vecino debe plantar cada aiio, por 10 menos cinco árboles.
27.10.1 777. Relación de árboles que existen en el término de la Villa de Sant Celoni.
Aiio 1777. Arboles Desde 1754 hasta el dia 2 de mayo de 1749, hay en esta villa, guarda de montes, que cada aiio controla 10s que se talan y 10s que se repoblan.

També es coneixen informes anuals de ]'Ajuntament de Sant Celoni sobre tales i
repoblacions d'arbres i altres incidbncies fins a I'any 1791.
A la fi de 1'Antic Rbgim, Francisco de Zamora, (Zamora, 1973, p.268-269 i 290)
en un manuscrit de final del XVIII, diu:
en el conjunt de Catalunya en aquesta &pocala llenya és escassa i els pobres es veuen
obligats a robar-la.

Per6 afirma que el que avui és el Vallbs Oriental és considerat com el territori més
abundant de monts de Catalunya (en un sentit més forestal i productor que orogrific):
proveeix Barcelona i d'altres pobles de llur perifdria, de tota mena productes forestals
per a la combustió: llenya, carbó, costals, feixines, pega (brea). Primeres matkriesper a
carros, carruatges, cadiratge, fusteria, fusteria de ribera (drassanes), ebenisteria, envigats, formes, soles, escloperia, etc. Hi ha costum de plantar en fileres a les riberes de
les rieres per a protegir-se de les revingudes.

En un dels seus viatges esmenta que:
baixant per Font de Cera hi ha pins i alzines amb sotabosc de pins i arbo~,que són molt
abundants en tota la comarca. Hi ha carboneres i es cullen pinyes de les que en treuen
els pinyons, aquesta activitat també la troba a St. Feliu de Codines, on és realitzada per
les dones.

I que a Cardedeu:
hi ha prats de farratges per l'engreix dels porcs, al voltant del poble s'hi conserven
bons boscos.

A Lli@ de Vall,
concretament a can Coll, hi observa pins de gran magnitud.
En el camí de Caldes a Sant Miquel del Fai, hi ha vinyes, cirerers, alzines i pins, i conreus regats amb aigiies caldes, amb les que avancen les collites. A l'Ametlla, prop del
Congost, hi ha alzines i oliveres i conreus de canem.

A Llinars, diu:
la riera ha fet estralls en els horts. Després de Trentapasses, hi ha la vila de Sant Celoni
als peus de les rieres i muntanyes del Montseny i del Montnegre. En aquest poble s'hi
porta amb matxo de bast el carbó que produeixen aquestes muntanyes, que vénen a buscar traginers des de Barcelona. Els camins estan plantats d'oms emparrats, segons que
és costum a la zona.

Pel que fa al Besbs:
hi ha trams que estan plantats d'arbres, salzes, albers, pollancres i verns. És un riu que,
tret de les revingudes, porta poca aigua.

Sobre el Vallbs Occidental, descriu:
la importuncia del conreu de la vinya a la plana vallesana, com en els municipis situats
en la serralada pre-litoral, ja que en aquests municipis es dóna una combinació de factors físics: mdxima insolació en els vessants orientats al sud, nu1.l~infludncia de les
boires i sbls poc profunds que no són adequats per al conreu dels cereals.

Sobre Sabadell assenyala:
el paisatge existent entre Sant Cugat i Sabadell passa per entre pinedes de particulars,
que converteixen en vinyes a l'arribar les pinedes a la decaddncia.

Dels seus escrits, se'n treu la impressió general que no hi ha una gran cura amb els

boscos, i que tampoc no es produeixen plantacions de glans: quan s'abandonava una
vinya vella, s'hi plantaven pinyons. Segons Zamora, hi havia en aquella &pocamolts
menys boscos a causa de l'augment de l'agricultura, sobretot pel que fa a la vinya, que
anava ocupant l'espai de les pinedes i les brolles.
L'obertura del comerG ultramarí incentivh l'explotació de castanyer en el Vallbs humit, per a la construcció de bótes i cbrcols. La nova demanda de castanyer afavoriri la seva introducció i posterior expansió en detriment dels roures que encara restaven i que en
molts casos seran subtitu'its pel castanyer. A mitjan segle XVIII, les fustes anomenades
llaurades, de roure, faig, hlber, pins, pollancres, etc. són portades a la Fhbrica de Cartagena per a la construcció de navilis. En aquesta bpoca hi ha en alguns pobles de la comarca
anomenats "Comisionados de Marina", que controlen la densitat d'arbres i en regulen la
seva tala. La significació de l'activitat forestal és tal que obliga a prendre mesures administratives ben singulars, com la ja esmentada de St. Celoni que obligava que cada veí
plantés cada any almenys cinc arbres (ordre de 1'Ajuntament del 1-8-1768).
Als vessants de muntanya hi són ben notoris el trencament de pendents mitjan~ant
petites feixes, sovint minúscules i suportades amb parets seques, on s'implanten cultius
de sech, fruiters i molt especialment vinya i oliveres.
Durant aquest període de prolifera una explotació singular, la neu i el glas que de
retruc també afecta els boscos. A la comarca del Vallbs Oriental apareixen dues formes
d'obtenció del gel: les poues de neu, a l'alt Montseny i els pous de gla^ a Castellter~ol,
Montmeló, Llinars, Aiguafreda, Olzinelles, etc.
A la plana vallesana i selvatana abundaven els conreus de chnem, cereals, naps, remolatxa. Els regadius eren importants pel sistema de rescloses, bagants, pous i mines. A
Caldes de Montbui hi ha un tipus de regadiu amb aigua calenta, especialment pensat per
avanGar les collites. En algunes planes i riberes s'hi conreen arbres, segurament oms,
pollancres i verns.
Aquest període es caracteritza per una forta explotació dels recursos forestals i ramaders a la muntanya, amb les consegüents modificacions i alteracions de les formes de
paisatge natural. La plana coneix un important creixement demogrhfic que, juntament
amb la millora del sistemes de regadiu, representarh un canvi substancial en l'estructura
i funcionament dels paisatges agrícoles i un considerable augment de l'ocupació de la
plana amb la consegüent disminució dels boscos.

4.6. El segle XIX
Tot just iniciada aquesta centúria, l'any 1803 surt publicada una reial ordre de la
jurisdicció de Marina sobre les arbredes i boscos, en la qual es recomana tallar els arbres
amb xerrac i preparar tbcnicament la guarderia forestal. Aquesta disposició va ser
anul.lada dos anys després i es va restituir per la del marqubs de 1'Ensenada.
A partir de la instauració de les Corts de Cádiz (1812), es pot dir que es va iniciar
la desamortització amb la venda dels boscos públics, la majoria dels quals van acabar
víctimes de la destral dels compradors. Segons Bauer (Bauer, 1980), en el conjunt de
1'Estat van desaparbixer durant la desamortització uns set milions d'hecthrees de bosc.
El Diccionari0 Histórico Geográjico, de Pascual Madoz, (Madoz, 1845, p.459 i
460) en el vol. XII publicat l'any 1849, diu del Vallbs:
és una comarca extensa, creuada per diferents rius que fertilitzen els seus camps. El
terreny és de qualitat, les aigües són molt aprofitades amb diverses skquies i mines
artificials, que expliquen el bon aspecte que presenta l'agricultura en aquesta comarca. Hi abunden els boscos d'alzines i de pins, de les que es produeixen fustes per a la

construcció i llenya de carbó pel combustible. Els conreus més abundants són de blat,
canem, llegums, vi i oli. Hi ha cria de bestiar. C a ~ menor
a
de diferents espbcies i pesca en els rius.

Al Vallbs Occidental l'expansió de la vinya en detriment dels boscos va assolir la
seva mixima extensió cap a finals de la dbcada de 1870. Els ceps van arribar a ocupar
tots els replans i vessants on l'existbncia d'un mínim gruix de sbl permetia el seu conreu, a excepció dels fondals més obacs (Mateu i Pintó, 1992). Un repis dels topbnims
del sector meridional de les serres de Sant Llorenq del Munt i 1'Obac ens mostra
l'abundhncia de termes referits al conreu de la vinya, i és una mostra més de la importancia que prengué aquest conreu en els costers que davallen cap a la plana vallesana. La vinya del Pardet, la vinya de la Pastora, els Cupots, el turó de la vinya del Motxo,
són topbnims d'indrets que avui dia són ocupats per pinedes i brolles.
Sembla que l'aparició de la fil.loxera a la comarca va marcar un cert canvi en els
paisatges. Arribi a la comarca travessant la Tordera l'any 1883 i penetra per tot el
Vallbs, arribi als peus de Barcelona al cap de tres anys i féu desaparbixer moltes de les
vinyes existents. Part de les antigues vinyes van ser repoblades, sobretot de pi blanc, pi
pinyer i suro a la Selva.
El 1879 hi ha la darrera referbncia bibliogrifica sobre el llop al massís del Montseny. La desaparició d'aquest cinid és possiblement l'expressió d'un canvi ambiental
molt notori en el paisatge, producte d'un augment de l'antropització.
En conclusió, en el segle XIX continua la desforestació, encara que l'arribada de la
fil.loxera va produir un canvi molt notable en el paisatge vegetal, ja que moltes de les
vinyes que ocupaven espais marginals, sobretot les que ocupaven espais amb unes característiques molt preciries per la vinya (Garrabou i Pujol, 1987), van ésser abandonades i en més d'una ocasió es van replantar amb pins. Potser arran de la forta explotació
dels boscos del Vallbs i de la Selva, l'any 1879, Antoni Massó, de 1'AssociaciÓ Catalanista d'Excursions Científiques, fa una proclama (probablement la primera) de denúncia
contra les tales desmesurades que sofreixen alguns boscos del Montseny. Segurament
fou durant aquest agitat episodi que en els paisatges forestals vallesans es van assolir els
nivells més alts d'aclarides i reducció forestal.
4.7. El segle XY (1 900-1990)
En el període compr2s des de la Industrialització fins a la Guerra Civil, els impactes de l'increment de població i la seva concentració a les viles, les transformacions socials derivades dels nous modes de producció, les noves energies, l'aparició del ferrocarril, el creixement i millora de la xarxa viaria i les formes de transport rodat
introdueixen una acceleració en els processos d'explotació dels recursos naturals. Així,
s'accentua el comeq forestal: suro, pinyes, llenya, carbó (consum industrial i dombtic)
i fustes (fotografia núm. I), travesses de ferrocarril, pals de telbgraf i enllumenat. Ja en
les seves primeres etapes el procés d'industrialització va anar estretament lligat al medi:
la instal.lació de molins i fargues a les riberes dels cursos més cabalosos, les serradores,
més endavant també les indústries de tints i d'acabats, la indústria lletera, i fins i tot les
primeres factories químiques que es dedicaven a l'obtenció de productes químics a partir de la llenya i la fusta (com les indústries de Sant Celoni Derivados Forestals i DIMSA,). Aquest període d'expansió de la demanda de productes forestals, tingué un gran
impacte en les masses forestals de la comarca.
A la postguerra, i molt particularment a partir dels anys seixanta, hi ha un ensorra-

ment de les economies forestals i de l'agricultura de muntanya. Va unida a la forta implantació industrial que es concentra significativament en alguns corredors de la plana i
provoch un descens de població molt gran als municipis de muntanya, amb pbrdues
molt significatives del poblament disseminat. Per contra, als municipis de la plana hi ha
un increment espectacular de la població.
L'augment de població s'acompanya d'un augment de la seva mobilitat. Apareixen
nous usos del paisatge, associats a la nova demanda social de lleure. Sorgeix el fenomen
de les segones residbncies, que el capital especulatiu controla amb l'adquisició de sbls
forestals o agrícoles devaluats, amb una manca total de control o planificació per part
d'una administració més preocupada pel control de les llibertats ciutadanes que per frenar el creixement especulatiu. Com a resultat, els paisatges vallesans i selvatans patiren
una moderna agressió de greus conseqiibncies: 17apariciÓd'urbanitzacions il.legals arreu
dels municipis més o menys muntanyencs o d7economiarural, gairebé sempre sense uns
criteris mínims de planejament.
A la plana, la creixent industrialització, acompanyada de l'augment progressiu de
grans infraestructures, tot plegat exempt també de criteris racionals d'ordenació territorial i de presa de mesures correctores adients, ha produ'it impactes de diversa magnitud
en el medi físic, l'aigua, l'aire i en els sistemes naturals, sense cap precedent histbric.
Ara bé, a la vegada que s'ha produ'it aquesta ocupació industrial i urbana, també es
produeix un relaxament de la pressió humana en les Brees encara no ocupades. Aquest
relaxament s'ha manifestat, d'enqh de la Guerra Civil, en la disminució de la pastura,
l'augment de les comunitats arbustives i, en general, de les masses boscoses que evolucionen cap a un bosc més dens i més madur (fotografia núm. 2). Tot plegat comporta el
fenomen invers al que ha tingut lloc en les darreres centúries, i es pot observar com en
nombroses zones els ara substitu'its són els perennifolis pels caducifolis.
Efectivament, en molts punts de la zona, especialment obagues i indrets planers, en
el bosc ja hi és dominant el roure martinenc, i fins i tot a la plana de la Selva s'hi fa una
comunitat prbpia: el Carici-Quercetum canariensis holcetosum (Vilar i Viñas, 1990). Es
d'esperar que si no hi ha un altre període d'acció humana sobre les nostres masses forestals, aquests canvis continuaran amb 17evoluciÓcap a formacions vegetals més complexes, i on l'alzinar, més que una comunitat final, seria un agrupament intermedi.
5. CONCLUSZONS

L'article intenta establir en el Vallb i la Selva les relacions entre la societat i la vegetació des del quaternari fins a l'actualitat. Una primera constatació que resulta forqa
evident, resultat d'aquest rephs histbric, és que no es pot entendre el paisatge vegetal actual ni les hrees de distribució de bona part de les espbcies mediterrinies sense tenir present l'evolució histbrica, ja que des del Neolític fins al moment present el paper transformador de les societats humanes sobre les masses forestals, que eren i són el tipus de
comunitat vegetal predominant en l'hrea estudiada, han estat molt intenses. L'aprofundiment al voltant d'aquesta primera afirmació comporta l'aparició de dubtes i interrogants
sobre la interpretació del paisatge vegetal actual. Un dels canvis més remarcables és el
que fa referbncia a l'hrea de distribució de l'alzinar. Segons O. de Bolbs (1979), l'alzinar seria la comunitat climicica de tota la franja litoral mediterrhnia. Ara bé els estudis
arqueobothnics estan demostrant que la contínua pressió des de les comunitats neolítiques
van provocar una degradació dels boscos, fet que va afavorir les alzines en detriment dels
roures. Una segona conclusió és la comprovació que al Uarg de la histbria les societats han
anat donant un diferent paper econbmic al bosc. Per a les primeres societats, el bosc era

una font d'innombrables recursos, des de lloc de pastura fins a un espai de recol.lecciÓ
de productes bhsics. En canvi, en l'bpoca moderna el bosc pren un paper clau en la indústria naviliera, fet que genera un gran control per part de les autoritats sobre l'explotació forestal. D'altra banda, al llarg del segle XIX trobem que la vinya i les pinedes formen una rotació en molts vessants de la franja litoral i pre-litoral. I en l'actualitat
s'evidencia una disminució de l'explotació forestal per a la manca de rendibilitat i bona
planificació, per6 s'est8 produint un augment de la freqüentació dels espais forestals per
part d'una població cada cop més urbana. Finalment, cal insistir que la temhtica de l'article, que presenta una bibliografia abundant en treballs específics sobre bpoques histbriques concretes, per6 molt minsa en estudis globalitzadors o que es desenvolupin al llarg
de tota la periodització histbrica, es pot incloure dins els anomenats estudis d'histbria
ecolbgica, en els quals s'intenta relacionar el medi ambient amb 17evoluciÓdcio-econbmica de les civilitzacions.
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Figura I
Situació de les comarques de la Selva, Vallks Occidental i Vallks Oriental dins de Catalunya
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Figura I1
~Gtribuciódel poblament roml al Vall& Oriental.
Font: Estrada, J. i Vilallonga, A. La Lauro Monetal y el hallazgo de Cdnova, 1967, Revista Ampurius, Barcelona.

Diagrama antracologic d e Can Trullas
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Figura I11
Anilisi antracolbgica de Can Trullis (Granollers)
Font: Ros, M.T. Anilisi antracolbgica de can Trullis (en premsa), Museu de Granollers.
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Fotografia núm. I
El Vigata i el Sidro, traginers de Mollet, al Moll de la fusta
Font: Gordi, J. et al. Moledo-Mollet, 1993, Ajuntament de Mollet del Vallks.

