


• Publicacions de la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana - 4 •

Paisatge, territori i societat 
a les terres de parla catalana

Actes del V Congrés de la CCEPC
(Maó, 14, 15 i 16 d’octubre de 2005)

Director de l’edició:
Ignasi Cuadros i Vila

COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA
INSTITUT RAMON MUNTANER

INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS
COSSETÀNIA EDICIONS



Primera edició: desembre 2006

Cossetània Edicions • C. de la Violeta, 6 • 43800 Valls
Tel. 977 60 25 91 • Fax 977 61 43 57

cossetania@cossetania.com • www.cossetania.com

Director de l’edició: Ignasi Cuadros i Vila

Coordinació del Congrés: Jaume Busquets, Ignasi Cuadros, Narcís Figueras, M. Carme Jiménez, 
Sergi Marí, Mireia Mascarell, Josep Santesmases, Josep M. Vidal i Francesc Viso

Fotografi a de la coberta: Pont de bestiar de Son Salomó (Ciutadella)
Autor: Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca

Fotografi a de la contracoberta: Camp a prop de Binigaus (Menorca)
Autora: Eulàlia Comas Lamarca

© de les fotografi es de l’article “Horta, Picasso i paisatge”: 
Successió Pablo Picasso, VEGAP, Barcelona, 2007

Disseny i composició: Imatge-9, SL

Impressió: Romanyà-Valls, SA

ISBN: 978-84-9791-293-8

Dipòsit legal: B-55.247-2006

Editen:

Amb el suport de:

Congrés organitzat amb el suport de:

i amb la col·laboració de:

Delegació del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears
Diari El Punt



3

Índex

Pròleg. Els centres d’estudis locals: una mirada des de l’era de la globalització
 per Jaume Busquets i Fàbregas ........................................................................... 7

Presentació. El V Congrés de la CCEPC: un balanç per a la continuïtat
 per Ignasi Cuadros i Vila ................................................................................. 13

ÀMBIT 1
Paisatge rural: herència i transformació

Ponència. El repte de la conservació del paisatge a la Reserva de Biosfera 
 de Menorca
 per Eulàlia Comas i Lamarca ........................................................................... 19

Ponència. País, territori, pagesos
 per Salomó Torres i Rodríguez ......................................................................... 27

Comunicacions de l’àmbit 1. Paisatge rural: herència i transformació
 Relator: Sergi Marí i Pons ................................................................................ 37

Boscos i conreus. La formació del paisatge a Sant Cugat del Vallès
 per Domènec Miquel i Serra ........................................................................... 43



4

Índex

Canvis en els usos i les cobertes del sòl a les Muntanyes d’Ordal, 
 Barcelona (1717-2000)
 per David Serrano i Giné ................................................................................ 55

De la misèria a l’abundància: els canvis agraris a Santa Coloma de Queralt, 
 de fi nals del segle XIX al primer terç del segle XX
 per Josep Santesmases i Ollé ............................................................................ 67

Paisatge vuitcentista enfront de romanticisme: poblacions fortifi cades 
 del corregiment de Mataró el 1836
 per Rosa Almuzara i Roca ................................................................................ 79

Una transformació del medi al secà de les comarques centrals del País Valencià: 
 la vila de Vallada als segles XVI-XIX
 per Josep Rafael Pérez Borredà ........................................................................ 89

Ús en desús, canvis en el paisatge de muntanya
 per Laia Grau Balagueró ................................................................................ 105

L’essència cultural del paisatge rural. Territoris entre herència i transformació
 per Mara Marincioni ..................................................................................... 115

Paisatge ambiental, social i cultural de la vinya a Catalunya: 
 patrimoni i transformacions
 per Gemma Molleví Bortoló ......................................................................... 127

A propòsit de l’entorn: la relació del patrimoni immoble amb el medi natural
 per Isidre Pastor i Batalla i Lluïsa Presmanes i Rivas ....................................... 137

Valoració del paisatge rural
 per Isabel Boncompte i Vilarrasa ................................................................... 147

Si els nostres avis haguessin tingut uralita
 per Montse Ferrés Soler ................................................................................. 155

Una proposta d’interpretació ambulant del paisatge per a Sant Esteve 
 de Castellar Vell (Castellar del Vallès)
 per Ernest Gallart i Vivé i Sílvia Sáiz i Calvó ................................................. 163

El paisatge de la pedra en sec: l’experiència d’estudi, valoració, conservació 
 i restauració d’aquest patrimoni de la Fundació El Solà
 per Neus Borrell i Cedó ................................................................................. 175

El mapa d’usos i cobertes de sòl com una eina per intentar copsar 
 quantitativament el paisatge de Menorca
 per David Carreras i Cati Pons ...................................................................... 189



5

Índex

ÀMBIT 2
Turisme, patrimoni i paisatge

Ponència. La turistifi cació dels paisatges tangibles i intangibles
 per Josepmaria Mallarach i Carrera ................................................................ 201

Ponència. Turisme, paisatge i ordenació del territori
 per Joan Nogué i Font ................................................................................... 211

Comunicacions de l’àmbit 2. Turisme, patrimoni i paisatge
 Relator: Miquel Solana i Solana ..................................................................... 223

La gestió pública del paisatge a Catalunya
 per Sílvia Cañellas Boltà, Talía Waldrón i Roger Strand ................................. 229

El paisatge de muntanya com a oportunitat d’estudi i recuperació del patrimoni 
 i la identitat pirinenca
 per Marta Pallarès, Vicenç Casassas, Albert Villaró i Clara Arbués ................. 243

La regeneració de platges: percepció dels canvis en el paisatge
 per Míriam Villares, Rosa Junyent i Elisabet Roca ......................................... 259

El paisatge litoral de Menorca i les demandes d’artifi cialització i de banalització 
 per part dels usuaris
 per Oriol Baradad, Lorena Pons, Eva Yáñez, Olívia Méndez, 
 Joan Joaneda i Francesc X. Roig .................................................................... 271

Caracterització de l’oferta de platges dins les unitats de paisatge litoral de Menorca
 per Francesc Xavier Roig i Munar i Eulàlia Comas i Lamarca ........................ 281

Bosc i aigua al Camp de Tarragona
 per David Rabadà i Vives .............................................................................. 293

Paisatges culturals i patrimonialització sostenible. L’acció des del museu
 per Montserrat Iniesta ................................................................................... 299

ÀMBIT 3
Paisatge urbà: ciutats i pobles en transformació

Ponència. De la ciutat al territori: dos segles de canvi i transformació 
 del paisatge urbà a les ciutats litorals del sud valencià
 per Antoni Banyuls i Pérez ............................................................................ 311

Ponència. La Catalunya dispersa, paisatges de rodalia
 per Francesc Muñoz Ramírez ........................................................................ 337

Comunicacions de l’àmbit 3. Paisatge urbà: ciutats i pobles en transformació
 Relator: Miquel Solana i Solana ..................................................................... 347



6

Índex

Canvis i transformacions d’un torrent vallesà: el cas del Parc de Vallparadís 
 de Terrassa
 per Enric Sanllehí i Bitrià .............................................................................. 351

La immigració estrangera a la Catalunya rural: nous paisatges sociodemogràfi cs
 per Lucía González Rodríguez i Gemma Molleví Bortoló .............................. 363

La constel·lació del paisatge
 per Felip-Neri Gordi i Canalda ...................................................................... 377

ÀMBIT 4
Art, literatura i paisatge

Ponència. La creació literària del paisatge. Menorca com a exemple
 per Llorenç Soldevila i Balart ......................................................................... 387

Ponència. Horta, Picasso i paisatge. Fragments d’una mirada enamorada
 per Elias Gaston i Membrado ........................................................................ 399

Paisatge i literatura: glòria i rèquiem d’un procés intel·lectual
 per Eugeni Perea Simón ................................................................................ 425

Dues valoracions de la metròpolis emergent: futurisme enfront d’expressionisme
 per Josep Costa i Mas .................................................................................... 437

Paisatge, llengua i voluntariat
 per Tiziana Limbardi ..................................................................................... 449

Conferència de cloenda. Les polítiques de paisatge de la Generalitat 
 de Catalunya
 per Joan Ganyet i Solé ................................................................................... 457



7

PRÒLEG

Els centres d’estudis locals: una 
mirada des de l’era de la globalització

Jaume Busquets i Fàbregas
Geògraf, membre del Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès, subdirector general 

de Paisatge i Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya

UN PASSAT AMB PROJECCIÓ DE FUTUR

Traspassat el llindar del segle XXI, i en plena era de la globalització, sembla oportuna 
la refl exió sobre la naturalesa i la funció dels centres d’estudis locals. I aquesta refl exió és 
encara més pertinent en el cas de països, com el nostre, en què aquest tipus de centres 
ha contribuït al desvetllament de la consciència social i de la identitat col·lectiva.

Al conjunt de terres de parla catalana hi ha censades més de dues-centes entitats 
culturals o científi ques que, amb noms diversos, dediquen els seus esforços prioritaris a 
l’estudi de la realitat local (grups, centres, instituts, associacions, “amics de…”), encara 
que probablement el seu nombre real és força major. La majoria d’aquestes entitats 
tenen un caràcter independent, però no manquen les que s’inscriuen en un organisme 
ofi cial o que gaudeixen d’algun suport institucional.

Els centres d’estudis locals comparteixen, al nostre parer, quatre aspectes essencials. 
El primer, la seva principal raó d’existir, és l’interès per allò “local”. El segon, la passió 
per l’estudi i la recerca. El tercer, la voluntat de difondre el coneixement entre la societat. 
Finalment, el voluntarisme que caracteritza el treball dels seus membres.

Al costat d’aquests trets bàsics, hi ha altres aspectes més variables: l’estructura orga-
nitzativa, les àrees d’especialització preferent, el nivell de formació dels seus membres, 
el fi nançament, etc. També la infl uència en les respectives societats locals és desigual 
segons factors com ara l’antiguitat, el prestigi assolit o el seu dinamisme. Tot i la seva 
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casuística, els centres d’estudis locals, contemplats com un conjunt, són una part es-
sencial del teixit associatiu de la nostra societat civil.

D’altra banda, la seva evolució en les terres de parla catalana ha seguit les tendèn-
cies generals experimentades en els països de l’Europa occidental. Amb uns orígens 
al segle XIX, vinculats a la formació de les diverses disciplines científi ques i als ideals 
de progrés, al llarg del segle XX els centres d’estudis locals evolucionen i tracten de 
donar resposta a nous reptes socials derivats de fenòmens com la industrialització, els 
moviments migratoris, la urbanització creixent de la societat, etc. D’aquesta manera, 
al costat de la recerca més o menys científi ca aquests centres han assolit altres fun-
cions, ajudant, per exemple, al reforçament de la cohesió social o al desvetllament de 
la identitat cultural.

Amb el seu potencial i també amb les seves limitacions, la funció dels centres d’estu-
dis locals continua essent útil i necessària a la societat actual. El treball que fan aquests 
centres seria molt difícil de realitzar per altres mitjans i, si els centres d’estudis locals 
no existissin, caldria inventar un instrument de característiques semblants. Alhora, els 
estudis locals tenen una actualitat renovada contemplats des de l’òptica de la relació 
dialèctica entre els fets locals i els processos de globalització. Una visió succinta de les 
funcions dels centres d’estudis locals ens permetrà raonar aquestes afi rmacions.

Un pont amb la universitat 
Els centres d’estudis locals tenen en la recerca del medi local la seva principal raó de 

ser. La passió pel coneixement, per la descoberta del propi lloc, és l’impuls que mou les 
persones a integrar-se en aquest tipus d’entitats. Es tracta de persones amb interessos 
centrats a l’entorn d’algun dels àmbits de coneixement de l’ampli ventall d’oportunitats 
que ofereix el medi local: la història, la geografi a, l’art, l’etnografi a, l’ecologia, etc.

En general, a la majoria de centres d’estudis locals s’ha experimentat una diversi-
fi cació en els seus membres, passant d’estar integrats majoritàriament per la presència 
d’erudits locals a una incorporació de nous perfi ls, entre els que destaquen: els estudiants, 
els llicenciats universitaris i els afeccionats, amb o sense una formació específi ca en 
l’àmbit del seu interès.

El caràcter obert i la poca rigidesa operativa dels centres és una de les seves qualitats 
més remarcables, ja que dóna cabuda tant a les activitats dels experts com a les dels 
afeccionats que, altrament, no disposarien d’una plataforma on desenvolupar i pro-
jectar el seu treball. En aquest sentit, els centres d’estudis locals estableixen un vincle 
entre la recerca formal, realitzada a la universitat, i la no formal. Es tracta d’un nexe que 
permet l’enriquiment recíproc, en tant que la universitat proporciona el marc teòric i 
el rigor metodològic que necessiten els estudiosos locals i aquests aporten unes dades 
i uns resultats d’interès per als professionals.
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El lloc com a laboratori
El lloc és entès pels estudiosos locals com una realitat d’abast territorial variable (la 

localitat, el barri, la comarca, etc.) però que excedeix els límits estrictament espacials 
per assolir una signifi cació històrica, cultural i col·lectiva. I, en part, aquesta dimensió 
polièdrica és el que atrau l’interès de molts estudiosos locals.

La relació entre els fets locals i els fets generals ha estat objecte d’un llarg debat en 
el camp de la història. I la coexistència entre la història local i la història general no 
sempre ha estat fàcil. Actualment hi ha bastant consens en el sentit de concebre que 
ambdues escales d’anàlisi es complementen, no perquè la història general sigui el resultat 
de la suma de les històries locals, sinó perquè ambdues aproximacions tracten escales 
d’anàlisi i fets diferents i, per tant, aporten un tipus de dades i unes hipòtesis diferents. La 
història local, per exemple, fa emergir fets i processos “invisibles” a gran escala, mentre 
que la història general posa en evidència fets i tendències inapreciables a escala local.

Aquesta complementarietat entre ambdós tipus d’aproximacions històriques es pot 
constatar en altres ciències socials (com ara la geografi a, la sociologia o l’economia) 
i també en el cas de les ciències naturals. Els estudis locals en zoologia, ecologia o 
climatologia (per posar alguns exemples molt coneguts) han tingut una participació 
signifi cativa en el progrés general i en les aportacions d’aquestes disciplines.

El lloc esdevé, doncs, un autèntic laboratori, un banc de proves per a la validació o 
l’esmena de les grans hipòtesis. Alhora que proporciona als investigadors dades rellevants 
i contribueix a ampliar el camp d’estudi de les diverses disciplines i a elaborar discursos 
explicatius més descentrats.

La democratització del coneixement
La tasca dels centres d’estudis locals ha col·laborat a reduir la distància entre el 

vèrtex de la piràmide del coneixement (format pel món dels especialistes i els experts) 
i la base social, és a dir, el conjunt de la població. Es pot parlar d’una funció de de-
mocratització del coneixement gràcies a la divulgació del mètode científi c de treball, 
a la difusió dels resultats dels treballs de recerca i, en general, a la dessacralització del 
món de la ciència.

Aquesta funció de socialització del coneixement ha contribuït a reforçar la societat 
civil, perquè ha promogut la formació d’una opinió pública qualifi cada i ha estimulat 
directament o indirectament els processos de participació ciutadana a escala local. La 
tasca desenvolupada en moltes localitats del nostre país durant els darrers vint anys 
en matèria de conservació del patrimoni cultural (catalogació, restauració, dinamit-
zació…) o en la defensa del patrimoni natural (inventariat, recuperació, difusió…), 
són exemples força coneguts de la capacitat dels centres d’estudis locals d’infl uir en 
els processos socials.
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Dins d’aquest mateix epígraf s’inclou la projecció social del centres d’estudis a 
través de les seves activitats científi ques (congressos, jornades, seminaris, etc.), els actes 
públics (exposicions, conferències, excursions, etc.) i les publicacions (llibres, revistes, 
articles, etc.). En relació amb les publicacions, cal destacar, com assenyala la CECEL 
(Confederación Española de Centros de Estudios Locales), que, en conjunt, les obres 
d’aquests centres formen la major editorial de temes científi cs de l’Estat, tant pel nom-
bre de títols com per la seva amplitud temàtica i l’abast geogràfi c. Finalment, convé 
constatar una presència a la xarxa creixent a través dels llocs web dels centres.

L’autenticitat dels llocs
La difusió de les formes de vida urbanes, l’estandardització dels béns i les modes 

generen entorns cada vegada més uniformes. Aquest corrent es manifesta en tota mena 
de produccions culturals, però es fa especialment visible en l’entorn, en el paisatge, 
generant un procés que s’ha denominat banalització i que pot arribar a posar en crisi 
un dels valors més remarcables dels llocs, la seva autenticitat, entesa com a coherència 
entre l’aspecte perceptible dels llocs i les seves funcions en el context del seu temps 
històric.

Enfront d’aquesta tendència, els centres d’estudis locals, a través de la recerca cien-
tífi ca, col·laboren a recuperar o a dotar l’entorn de signifi cat i a reforçar la identifi cació 
de les persones amb els llocs. Es tracta d’una tasca que transcendeix l’estricta recupe-
ració de la memòria històrica per infl uir positivament en els escenaris quotidians i en 
la qualitat de vida de les persones.

En algunes ocasions, a través de la seva intervenció en organismes de participació 
ciutadana, els centres d’estudis han pogut intervenir d’una forma directa en les preses 
de decisions sobre el disseny dels espais urbans, la conservació o la gestió del patrimoni. 
Tanmateix, en la majoria de casos es tracta d’una infl uència indirecta però no menys 
important, sigui a través de la formulació de propostes concretes, sigui a través de la 
mediació entre els agents socials locals.

La funció cultural i educativa
Els centres d’estudis locals són un poderós instrument cultural i educatiu no sem-

pre justament apreciat. Si més amunt parlàvem de “pont” entre aquest centres i la 
universitat, aquí convé destacar la importància de la connexió amb la base del sistema 
educatiu, o sigui, amb les etapes de l’educació obligatòria. Els darrers anys alguns 
centres d’estudis locals han inclòs en els seus programes anuals activitats dirigides 
específi cament al món de l’escola (premis, tallers, itineraris…) i inclouen a les seves 
publicacions temes de caràcter didàctic relacionats amb el patrimoni i, en general, amb 
la descoberta del medi local.
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En molts municipis els centres d’estudis locals són els únics referents per al profes-
sorat a l’hora de documentar-se sobre temes d’abast local i preparar les seves activitats 
escolars o extraescolars. Els centres d’estudis locals desenvolupen, doncs, una valuosa 
funció complementària als centres de recursos educatius i als arxius municipals.

D’altra banda, els centres d’estudis locals, a través de les publicacions i de la progra-
mació d’activitats dirigides a un públic ampli, projecten els resultats dels seus treballs i 
poden incidir en aspectes educatius tan importants com el desenvolupament del sentit 
de lloc, la valoració del patrimoni o la sensibilització mediambiental.

REPTES I OPORTUNITATS EN L’ERA DE LA GLOBALITZACIÓ

Des dels seus inicis fi ns a l’actualitat, els centres d’estudis locals han recorregut un 
llarg camí. L’interès dels estudiosos locals per allò únic (pintoresc, curiós, excepcional, ex-
clusiu…) s’ha anat estenent de forma progressiva cap a temes i fenòmens de caràcter més 
general (economia, demografi a, relacions socials, ecologia, etc.). Els mètodes de recerca 
dels estudiosos també s’han diversifi cat i posat al dia, en part gràcies a les noves eines que 
permeten emmagatzemar, reproduir i tractar grans volums de dades. Finalment, la prò-
pia percepció social dels centres ha canviat i la seva imatge de llocs més aviat exclusius, 
dirigits per erudits, ha donat pas a una imatge més oberta, de llocs de trobada i treball.

Sense perdre la seva principal raó de ser (l’estudi de la societat i de l’entorn local), 
al nostre parer, els centres d’estudis locals han d’aprofundir en les tendències experi-
mentades en la seva darrera etapa. Per tal d’assolir aquest objectiu assenyalem algunes 
accions prioritàries:

1) Ampliar els àmbits de treball i de recerca. Encara avui, el pes dels estudis relacionats 
amb la història és aclaparador respecte a altres disciplines socials i, dins d’aquesta, 
els estudis d’història contemporània són minoritaris en relació als referents a les 
èpoques antiga o medieval. Una situació semblant es dóna, també, en el cas dels 
estudis sobre el medi natural, on els treballs taxonòmics o descriptius tenen un 
pes major, per exemple, que les prognosis o els estudis ecològics.

2) Reforçar l’enfocament global dels estudis, és a dir, aprofundir en l’anàlisi de la 
relació entre els fenòmens estudiats a escala local, la seva expressió a una escala 
més àmplia i amb les dinàmiques de caràcter general. D’aquesta manera els 
estudis locals assoleixen una dimensió que supera el localisme per contribuir a 
una lectura més complexa dels grans models explicatius.

3) Rescabalar els buits deixats per les interpretacions generals. L’aproximació a la realitat 
a una escala molt pròxima permet superar algunes llacunes dels estudis de caràcter 
general. En l’àmbit històric, per exemple, els estudis locals poden preservar la 
memòria de les comunitats locals, però també retornar el protagonisme als actors 
“anònims” de la història.
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4) Enfortir la funció social dels centres, que no és legitimar els status quo de les socie-
tats locals, sinó facilitar l’accés al coneixement al conjunt de la comunitat. Això 
signifi ca considerar com un dels objectius prioritaris dels centres la difusió de 
les seves activitats i els resultats dels seus treballs de recerca.

5) Treballar en xarxa, utilitzant els recursos associats a les noves tecnologies, en 
particular Internet, tot benefi ciant-se de les possibilitats derivades dels intercanvis 
d’informació, del tractament de grans volums de dades i dels avantatges de com-
partir recursos locals a una escala global. La Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana (CCEPC) treballa des de l’any 1992 en aquesta línia i, des de 
l’any 2003, amb el suport de la fundació privada Institut Ramon Muntaner, fet 
que representa un pas qualitatiu molt important i prometedor per als estudis 
locals en l’àmbit català.
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PRESENTACIÓ

El V Congrés de la CCEPC: 
un balanç per a la continuïtat

Ignasi Cuadros i Vila
Geògraf, membre de les juntes directives del Centre d’Estudis del Bages i de la CCEPC 

i patró de l’Institut Ramon Muntaner

El congrés “Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana” es realitzà a Maó 
els dies 14,15 i 16 d’octubre de 2005, a les instal·lacions del Museu de Menorca, sota 
l’organització de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), 
l’Institut Ramon Muntaner, fundació privada (IRMU) i l’Institut Menorquí d’Estu-
dis (IME). El congrés gaudí del suport, econòmic o logístic, del Consell Insular de 
Menorca, de la Fundació Territori i Paisatge, del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de les Diputacions de Barcelona, 
Girona i Tarragona, de l’Institut d’Estudis Catalans, del diari El Punt i d’Autocars 
Vidal SL. I també rebé la col·laboració de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a les 
Illes Balears i de l’Observatori del Paisatge. Cal aquí agrair l’aportació de totes aquestes 
institucions, així com de les persones que les representaven, i a totes aquelles altres 
persones que, a títol individual, contribuïren a l’organització i al desenvolupament 
d’aquest congrés.

El congrés es convocà perquè avui en dia el paisatge està assolint un protagonisme 
renovat i un reconeixement com a objecte d’interès social, que es tradueix en iniciatives 
socials i polítiques i en activitats que contribueixen a la seva millora i valoració com 
a patrimoni col·lectiu.



14

Ignasi Cuadros i Vila 

L’objectiu del congrés era obrir el ventall d’aproximacions vers el paisatge, tant en 
l’eix dels àmbits científi cs i tècnics d’estudi, com en l’eix de les pràctiques professionals 
dels congressistes, abastant tota la diversitat possible d’àmbits i escales existents.

Així doncs, ens adreçàvem tant al col·lectiu de membres i col·laboradors dels centres 
i instituts d’estudis, o d’associacions afi ns, com a tota la comunitat científi ca i tècnica, 
organitzada al voltant de les universitats, altres institucions acadèmiques o en altres 
activitats professionals.

El congrés s’estructurà en els quatre àmbits temàtics següents:

1. Paisatge rural: herència i transformació.
2. Turisme, patrimoni i paisatge.
3. Paisatge urbà: ciutats i pobles en transformació.
4. Art, literatura i paisatge.

El congrés es desenvolupà amb l’assistència de cent cinc persones i amb la presentació 
de trenta-nou treballs, dels quals vuit eren ponències encarregades per a l’ocasió, vint-
i-set comunicacions presentades per part dels inscrits als quatre àmbits convocats, tres 
relacions de comunicacions dels àmbits corresponents i una conferència de cloenda. 
Hi hagué una gran varietat d’especialitats representades, amb força diversitat d’apro-
ximacions a la temàtica i un notable nivell acadèmic dels continguts.

També hi hagué altres activitats complementàries, com ara una visita guiada per 
Menorca, a càrrec de Lluïsa Dubon Pretus, amb una dissertació introductòria de Tomàs 
Vidal Bendito; una exposició sobre el paisatge de Menorca, produïda per l’Institut 
Menorquí d’Estudis i adreçada a les escoles, accessible als assistents durant els dies del 
congrés, i una exposició de pòsters de projectes subvencionats per l’Institut Ramon 
Muntaner que havien tractat la temàtica del paisatge.

El congrés discorregué amb un gran interès per part dels assistents i amb una 
 participació molt viva en les discussions que sorgiren. Aquestes últimes es desenvolupa-
ren principalment en els debats posteriors a les sessions de ponències i comunicacions 
dels diversos àmbits i tingueren un elevat nivell d’implicació i d’argumentació per 
part dels participants, fi ns al punt que van arribar a haver-hi autèntiques polèmiques 
al voltant d’alguns temes i conceptes abocats al debat.

Aquest congrés, justament un cop ja tancat amb l’edició d’aquestes actes, vol obrir 
vies de continuïtat i de nova projecció a través de nous projectes i iniciatives. Una 
d’aquestes és la que anomenem congrés obert, la qual sorgeix de la voluntat de fer arribar 
la presentació de les actes del congrés a les seus dels centres i instituts d’estudis que hi 
puguin estar interessats, amb la particularitat que, a més de l’estricta presentació del 
volum editat, cada centre podrà optar a sol·licitar una conferència impartida per part 
dels ponents que participaren al congrés, o per una altra persona si es creu conve nient, 
la qual versi sobre les temàtiques i qüestions tractades i sorgides al congrés de Maó.
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És així que volem fer arribar les riques aportacions abocades al congrés a les persones 
que participen en les activitats dels centres d’estudis, ja que, com s’ha dit, els debats 
suscitats a partir de les aportacions fetes en forma de ponències i comunicacions foren 
molt vius i participats, fet que ens esperona a no deixar de banda aquell efervescent 
interès.

Arribats a aquest punt, també cal agrair la participació de totes aquelles persones 
que, com a membres del comitè científi c i organitzador, ponents, relators, comunicants 
o assistents, feren possible la realització d’aquest V Congrés de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana i el seu desenvolupament amb un resultat reeixit, 
tant pel que fa al vessant científi c com pel que fa als aspectes cívics i socials de l’esde-
veniment. A tots, moltes gràcies.



ÀMBIT 1
PAISATGE RURAL: HERÈNCIA 

I TRANSFORMACIÓ
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PONÈNCIA

El repte de la conservació 
del paisatge a la Reserva de Biosfera 

de Menorca
Eulàlia Comas i Lamarca

Biòloga, directora de l’Ofi cina de la Reserva de Biosfera de Menorca

INTRODUCCIÓ

Menorca és l’illa més septentrional de l’arxipèlag balear. Amb una extensió de 700 km2, 
allotja una població censada que ronda els 80.000 habitants. Administrativament està 
dividida en vuit municipis, dos dels quals (Maó, a l’est, i Ciutadella, a l’oest) acullen, a 
parts iguals, gairebé la meitat de la població total. Aquesta capitalitat compartida (amb 
Maó com a capital administrativa i Ciutadella, que va ser-ho històricament) confereix 
al territori una gran dosi d’equilibri. En conjunt, la confi guració territorial de Menorca 
és alhora homogènia i diversa: homogènia, per la distribució equilibrada de la població, 
per una orografi a simple i un patró d’usos del sòl repetitiu; diversa, per la personalitat 
marcadament diferent dels diferents assentaments urbans i per una riquesa d’hàbitats 
excepcionalment variada.

Des que l’activitat turística es va implantar a Menorca, l’estructura productiva 
(originàriament ancorada al sector primari i al de transformació) es va decantar cap al 
sector terciari i es va desencadenar un procés d’ocupació del territori que, tot i essent 
tardà respecte a la costa catalana i a la resta de les Illes Balears, no va deixar de ser 
amenaçador per al manteniment del patrimoni natural i cultural de l’illa. Per fer front 
al desgavell territorial que s’intuïa darrere les primeres expectatives de desenvolupa-
ment turístic es va promoure la declaració de l’illa sencera com a reserva de biosfera. 
Declaració que la Unesco va fer efectiva l’any 1993 i de la qual en té la representació 
i la responsabilitat el Consell Insular de Menorca.
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Figura 1. Usos del sòl a Menorca. Dades de 1956 i 1995. L’ús agrícola extensiu ha minvat 
 signifi cativament, mentre que les zones urbanes i els camps en procés d’abandó han experimentat un gran 
augment. La vegetació natural, en canvi, no ha variat i continua ocupant una superfície semblant. 
Font i elaboració: OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca).

Figura 2. Nombre de persones que hi ha diàriament a Menorca. Les dades corresponen als anys 1977, 
1987, 1997, 2001 i 2003. Els màxims de població superen ja les 170.000 persones (anys 2001 i 2003), 
mentre que la població basal no arriba als 80.000 habitants. Font i elaboració: OBSAM (Observatori 
Socioambiental de Menorca).
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Avui Menorca rep un gran nombre de turistes, atrets principalment per l’encant del 
litoral, i suporta una pressió humana molt forta, per bé que acusadament estacional 
(al mes d’agost hi sol haver prop de 170.000 persones a l’illa). En coherència amb la 
declaració com a reserva de biosfera, es vetlla per conciliar el desenvolupament econò-
mic (centrat principalment en el turisme) amb la conservació del patrimoni natural i 
cultural. Menorca compta avui amb un parc natural que ocupa gairebé el 5% del seu 
territori, el 43% de l’illa està declarada com a àrea d’especial interès natural i s’està im-
plantant un planejament territorial a escala insular elaborat en clau de sostenibilitat.

ELS REQUISITS DE LA RESERVA DE BIOSFERA EN RELACIÓ AMB EL PAISATGE

D’acord amb el Programa Home i Biosfera de la Unesco, en el marc del qual es 
declaren les reserves de biosfera d’arreu del món, els requisits que un territori ha de 
complir per ser una reserva de biosfera són els següents:

– Ha de ser representatiu d’alguna de les grans regions biogeogràfi ques.
– Ha de tenir presència humana, amb graus d’intervenció variables.
– Ha de contenir paisatges, ecosistemes o espècies (o varietats) de fl ora o fauna 

que convingui conservar.
– Ha de fornir una oportunitat per explorar i demostrar com implantar el desen-

volupament sostenible en el context regional en què es troba.
– Ha de tenir una zonifi cació pertinent, amb una zona nucli legalment protegida, 

una zona d’esmorteïment i una zona de transició.
– Ha de tenir les dimensions sufi cients com per acomplir les tres funcions que 

s’atribueixen a les reserves de biosfera: de conservació (de paisatges, ecosistemes 
i diversitat genètica i d’espècies); de desenvolupament (per promoure un desen-
volupament humà i econòmic que sigui socioculturalment i ecològicament sos-
tenible), i de logística (per donar suport a la recerca, el seguiment, l’educació i 
l’intercanvi d’informació en relació amb la conservació i el desenvolupament a 
escala local i global).

A la pràctica, els principals “components” d’una reserva de biosfera es poden re-
sumir en quatre atributs: 1) la riquesa patrimonial (natural i cultural); 2) la capacitat 
demostrada d’haver sabut intervenir en el territori conciliant l’ús amb la conservació; 
3) la presència d’un teixit social actiu i vinculat al territori, i fi nalment, 4) l’existència 
d’un ens de l’administració local que representi internacionalment la reserva de biosfera 
i que tingui competències, almenys, sobre ordenació del territori.

Quina relació es pot establir entre aquests quatre requisits i el paisatge?
El Conveni europeu del paisatge (2002) diu que “el paisatge fa referència a una àrea, 

tal com la gent la percep, el caràcter de la qual és resultat de l’acció i la interrelació de 
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factors naturals i/o humans”. Considera, per tant, la percepció que la societat té del seu 
entorn, el qual pot ser molt o poc intervingut.

El primer dels ingredients que calen per ser reserva de biosfera, la riquesa patrimonial, 
pot ser, doncs, a la llum d’aquesta defi nició, també el principal component del paisatge 
(sempre que no es consideri només el patrimoni natural, sinó també el cultural, i dins 
d’aquest no només els elements tangibles, sinó també els intangibles). I si és possible 
considerar els elements intangibles, o immaterials, és a partir de la percepció que l’ho-
me té de certs entorns: hi ha paisatges llegendaris, referents identitaris, que no sempre 
contenen elements materials palpables. És lògic pensar que les societats capaces de 
percebre aquests valors immaterials hagin estat (o siguin encara) capaces d’intervenir en 
el territori, de transformar el seu entorn, amb respecte, conciliant l’ús i el benefi ci amb 
la conservació (heus aquí el segon dels requisits: una societat que ha transformat el seu 
entorn sense malmetre’l, ja sigui conservant el que té més valor o creant nous entorns 
equilibrats, harmònics, “tranquils”). Transformar lentament, renovellar l’àmbit on es 
viu sense introduir-hi canvis agressius, ràpids, inassumibles, és tot un repte en el món 
en què vivim; és, a la pràctica, no deixar-se endur pel corrent. Una societat que estima 
el seu entorn, que s’hi sent vinculada, normalment es preocupa per conservar-lo i, si 
les agressions que hi planegen són severes, hi respon amb contundència, activament. 
Un teixit social dens, actiu, conscienciat per la necessitat de conservar els paisatges on 
viu, com el que hi ha a Menorca avui, és el tercer dels components necessaris. El quart, 
l’existència d’un òrgan de l’Administració capaç de garantir el compliment dels objectius 
inherents a la declaració de reserva de biosfera és, a la Reserva de Biosfera de Menorca, 
el Consell Insular. En relació amb el paisatge, aquest quart component pot contribuir 
a assegurar-ne normativament la conservació, la gestió i la protecció, quan, per dir-ho 
d’alguna manera, fallen els mecanismes tradicionals de control (quan, per exemple, les 
tendències globals de turistifi cació faciliten que es produeixin transformacions massives 
i ràpides de sòls rústics en complexos urbanitzats banals, desvinculats del territori).

LES RESPOSTES I ELS REPTES DE LA CONSERVACIÓ DEL PAISATGE A MENORCA

Com bé recalca l’exposició sobre el paisatge organitzada per l’Observatori 
Socioambiental de Menorca, que l’any passat va recórrer tota l’illa, conservar el paisatge 
és responsabilitat de tots. Al monogràfi c que Serra d’Or va dedicar a Menorca l’any 1964, 
titulat “Menorca ahir i avui”, O. Bohigas també feia referència a aquesta responsabili-
tat: “Tenim a l’abast de la mà potser l’únic territori del Mediterrani on l’arquitectura i 
l’urbanisme poden encara reeixir enfront del gran terrabastall del turisme. Si no ho fem, 
en som directament i greument responsables.” No tothom, però, n’és responsable en la 
mateixa mesura, sinó en el marc de les possibilitats que cadascú té d’actuar responsa-
blement. A grans trets, en el cas de Menorca, es pot diferenciar entre la responsabilitat 
de l’Administració i la dels ciutadans (individualment o associadament).
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Figura 4. La societat menorquina presenta un alt grau de compromís i conscienciació envers la necessitat 
de protegir el paisatge de l’illa i respon activament a les campanyes a favor de la protecció del medi ambient. 
Les dues imatges són d’una jornada de treball comunitària per a l’eradicació d’una planta invasora 
(Carpobrotus). 

Figura 3. El paisatge comprèn tant el patrimoni cultural com el natural, i, a més, inclou tant elements 
tangibles com intangibles o immaterials. Les imatges corresponen a la platja de Fustam, a la costa sud de 
Menorca (dalt), i la taula del poblat talaiòtic de Talatí de Dalt (baix); dos exemples de riquesa natural 
i cultural, respectivament.
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Una de les actuacions que més transcendència pot acabar tenint sobre la conserva-
ció del paisatge de Menorca és la que ha emprès el Consell Insular de Menorca amb 
l’elaboració del Pla territorial insular (PTI), aprovat l’any 2003. El pla presta especial 
atenció al paisatge de l’illa i, fi ns i tot, crea àrees d’interès paisatgístic, però el seu 
objectiu principal no és en si el paisatge, sinó instaurar a l’illa un model territorial 
emmarcat en la sostenibilitat, tot posant fre al furor constructiu. El PTI respon a 
una necessitat que la comunitat científi ca va fer sentir ja l’any 1989, en les I Jornades 
sobre la Reserva de Biosfera de Menorca, quan es recalcava que calia un instrument 
d’àmbit insular com el que ha acabat essent el PTI, que establís les regles del joc del 
desenvolupament socioeconòmic a Menorca, per evitar una degradació ambiental 
irreversible de l’illa. Una petició que es va renovar a les jornades de l’any 1999 i sobre 
la qual, fi nalment, les conclusions de les III Jornades, de l’any 2004, es van poder 
pronunciar favorablement.

Ara bé, tot i que el PTI compta amb estudis de base de gran vàlua sobre el paisat-
ge, contingudes en la memòria del pla, i que el gruix de les decisions que adopta són 
favorables a la conservació del paisatge, les regulacions del cos normatiu, en matèria de 
paisatge, no són detallades. Ho hauran de ser en els planejaments municipals de tots 
vuit municipis, que ja s’estan adaptant al pla. Serà, doncs, des d’aquest àmbit local de 
planifi cació i d’administració, des d’on es podrà fer front a la premissa de “la tirania de 
les petites decisions”, descrita per l’economista A. E. Kahn (1966) i que W.E. Odum 
trasllada a qüestions ecològiques: “De vegades, es prenen una sèrie de petites decisions, 
aparentment independents. Normalment les prenen persones a títol individual o petits 
grups d’individus. El resultat fi nal és una decisió més gran, resultat de l’acumulació 
d’aquestes petites decisions: la qüestió central mai es tracta des dels àmbits més alts 
on es prenen decisions estratègiques. Aquest procés no sol acabar donant una solució 
òptima, desitjada ni preferida per la societat que pateix la decisió.” L’observació és ben 
traslladable, també, a qüestions de paisatge, com remarcava J. Nogué en una conferència 
recent sobre el paisatge, aquí a Menorca.

Sobre Menorca, però, també planen projectes i decisions, la gestació dels quals no 
depèn directament de l’Administració insular. I alguns poden tenir força transcendència 
sobre el paisatge. És el cas, per exemple, del projecte de construcció del dic de Ciutadella, 
que ha trobat, entre la societat menorquina (i aquest és un exemple de responsabilitat 
social), una oposició considerable. Són més de 3.500 les signatures que s’han recollit 
per fer saber a altes instàncies (el Ministeri de Medi Ambient) que aquest projecte 
podria afectar la qualitat de vida que Menorca ofereix, la qual depèn “bàsicament de 
la preservació dels seus atractius naturals i paisatgístics”. I és remarcable que, en les 
primeres recollides de signatures per fer al·legacions al projecte (se’n van recollir més 
de 2.000), un dels primers punts a què s’al·ludia per impedir la construcció del dic era 
la pèrdua d’un dels punts d’observació de postes de sol més bonics de l’illa.
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Aquests són exemples de respostes, recents, des de l’Administració i des de la societat 
menorquines, en relació amb la conservació del paisatge, però hi ha reptes encara:

– En relació amb la societat menorquina, d’acord amb les conclusions de les dar-
reres jornades sobre la reserva de biosfera (2004), s’ha de vetllar per la cohesió 
i l’enfortiment del teixit social i la consciència col·lectiva, en què destaquen els 
valors d’estima, coneixement i pertinença al territori, que constitueixen una gran 
fortalesa per al manteniment de la reserva de biosfera. En aquest sentit, com 
recollia J.M. Mallarach a la ponència que va fer a Menorca el passat desembre 
sobre el paisatge: “Seria desitjable fomentar la relació vivencial, l’empatia pregona, 
amb el paisatge, mitjançant pràctiques realitzades en llocs escaients, per exemple 
en espais naturals protegits” o en paisatges agraris. “L’ideal seria que la contem-
plació del paisatge actués per a tothom a manera del que passa amb els objectes 
d’art tradicional: que ens revelen, de forma subtil però nogensmenys nítida, el 
cor de la tradició a què pertanyen. És a dir, s’hauria de poder copsar l’essència 
d’un poble, just contemplant el paisatge on ha viscut al llarg dels segles i això, 
de retruc, hauria de convèncer de la importància de preservar-li’n les formes de 
vida i les activitats que hi són congruents.”

– Entre l’Administració, els propietaris i els voluntaris, es pot promoure més ac-
tivament la custòdia del territori i anar més enllà del Contracte agrari de la 
Reserva de Biosfera, que és un primer pas, molt important, per a la conservació 
del paisatge rural menorquí sense detriment de l’aprofi tament de les terres i la 
producció de benefi cis econòmics. Es poden custodiar elements de patrimoni 
cultural, ambients urbans, camins, etc.

– Des de l’Administració o bé des de centres culturals i educatius, com també 
proposava J.M. Mallarach (2004), es podrien organitzar mostres, certàmens i 
concursos de poesia, de dibuix i de pintura de paisatges de Menorca, dels més 
fràgils i delicats, especialment entre infants, joves i jubilats, en col·laboració amb 
els professors o instructors de belles arts. Es poden plantejar tant dins del sistema 
educatiu formal com fora d’aquest, en activitats extraescolars, i a diverses escales: 
illenca, municipal o veïnal. I les millors es podrien difondre. En aquesta mateixa 
línia, es podrien estudiar, recuperar i divulgar rondalles o llegendes (menorquines 
en primer lloc i mediterrànies tot seguit) que transmetin valors del paisatge, com 
ara les de la cova d’en Xoroi o de la naveta des Tudons.

– Des de l’Administració insular, especialment atenent a la declaració de Menorca 
com a reserva de biosfera i a la llum dels objectius del PTI, per motius de 
congruència, convé assegurar que totes les polítiques sectorials prenguin en 
consideració la qualitat del paisatge i que les ajudes econòmiques que s’atorguin 
no puguin anar en detriment de la seva conservació, en cap àmbit. La política 
turística, orientada al principal generador de riquesa monetària avui a Menorca, 



26

Eulàlia Comas i Lamarca

pot incidir en la conservació del paisatge controlant, per exemple, les imatges 
que s’utilitzen com a reclam turístic de l’illa, impedint que l’illa esdevingui un 
referent del turisme de sol i platja, tan banal.
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L’ESPAI AGRARI

Com a organització agrària tenim el deure de defensar l’espai agrari, perquè la 
base territorial és una part indissociable de l’existència de l’activitat agrària. A la conca 
mediterrània és un bé limitat i escàs que cal protegir de l’erosió, de la contaminació i 
de la seva progressiva destrucció.

L’espai agrari és la façana que identifi ca un territori i fa de connector d’espais d’in-
terès natural que preserven la biodiversitat biològica i paisatgística.

Des de fa temps i sense deixar mai enrere el factor reivindicatiu, la Unió de Pagesos 
de Catalunya ha defensat en les seves propostes i en els seus projectes l’estudi d’impacte 
agrari, previ a qualsevol obra d’infraestructura o planejament urbanístic, per poder 
garantir el coneixement de quins són els agents i factors que es transformaran o canvi-
aran en el procés i si cal assumir-ho. Al Principat, la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’orientació agrària, estableix que l’Administració de la Generalitat, en col·la boració 
amb els agents econòmics i socials, ha de fer polítiques de desenvolupament rural 
que tendeixin a fomentar les activitats agràries respectuoses amb el medi, mitjançant 
l’establiment de contractes entre la societat i les explotacions agràries, amb la fi nalitat 
d’assegurar una gestió del territori adequada a les necessitats de la ciutadania. Per 
tant, ha de quedar ben clar que un dels objectius de la LOA és “el manteniment de 


