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PRÒLEG
 e l  b o s c  h u m a n i t z a t

El lector té a les mans un llibre didàctic i útil, però sobretot divertit. De llibres 
didàctics i útils n’hi pot haver molts, però que siguin al mateix temps divertits 
n’hi ha molt pocs. I menys encara en un tema com el bosc, en el qual davant els 
desastres que contemplem tendim a la dramatització i al catastrofisme. Aquest 
llibre, impulsat pel Centre de la Propietat Forestal i elaborat per LA VOLA, ho 
ha aconseguit. El principal mèrit dels autors, el periodista Jaume Collell i el biòleg 
Jordi Camprodon, de LAVOLA, ha estat parlar dels boscos i dels seus problemes 
amb senzillesa, amb un cert aire de faula que dóna quasi vida humana als arbres 
i a les plantes.

Des dels faulistes clàssics fins a George Orwell i Walt Disney, els animals han estat 
humanitzats en totes les arts. Es mouen i tenen veu, i això sembla que feia més 
fàcil la feina dels creadors. Collell humanitza els arbres i les plantes, que viuen 
estàtics, arrelats a la terra, i muts davant els maltractaments que reben. Els fa 
membres d’un club perfectament organitzat, el bosc, i amb ell podem sentir que 
són éssers que pateixen i que deuen tenir també les seues alegries, encara que no les 
poden manifestar. O això ens sembla a nosaltres.

Potser els autors han entès el misteriós llenguatge d’aquesta població verda que 
cobreix grans extensions de la Terra i ens transmeten les seves impressions. Sobretot 
la que l’home no sempre és el seu millor amic. Són els explotadors dels boscos, que 
mantenen l’arbre en un règim d’esclavatge, per treure’n el màxim profit. Són els 
depredadors, que arrasen boscos per a les urbanitzacions i els xalets, i que tenen 
molts cops la complicitat de les autoritats urbanístiques. Són els motoristes tot te-
rreny i els conductors de vehicles 4x-4, que formen una processionària pitjor que 
totes les plagues. I són els irresponsables que els envaeixen per fer-hi una costellada 
o per buscar-hi bolets, Fins i tot amb els animals -membres també del club-, al 
bosc hi ha una bona convivència, que resulta difícil amb l’home. Aquesta denún-
cia que els autors ens transmeten ens hauria de fer prendre consciència que som 
uns desagraïts, Tractem malament i malmetem, quan no destruïm, el bosc, que ens 
dóna les seues millors fruites; les petites maduixes, els gerds, els bolets i les tòfones, 
que amb les castanyes i els pinyons que recobreixen els panellets ens animen la 
vetllada trista de Tots Sants.
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UNA SOCIETAT 
                    o r g a n i t z a d a 

Un bosc no es una reunió d’arbres, sinó un club, un club molt ben organitzat. 
Els socis d’aquest ecosistema són els éssers vius, que mantenen relacions en 
el seu ampli local social. El club funciona per un reglament intern, d’ordre 
natural, que aglutina la diversa pluralitat de membres inscrits.

Com en tota organització, s’ha de parlar de categories socials distintes. Les plan-
tes formen el grup més important. Es distribueixen en diferents estrats de vege-
tació: els arbres (el tipus de planta mes corpulent i determinant) i el sota-bosc, 
format pels arbustos (d’esquelet llenyós més humil) i les herbes (la mena de 
planta més petita de la colla i també la que presenta més varietat d’espècies).

Els animals, grup d’associats menys voluminós però molt influent, no podrien 
viure dins el club si no fos per les plantes. Alguns fins i tot les utilitzen com 
a residència. Aixi, mentre molts insectes habiten les plantes baixes, bona part 
d’ocells s’estimen més els àtics. El bosc acull millor els habitatges per a animals 
petits; però, com que no discrimina ningú, també aixopluga membres de més 
pes, com cérvols o porcs senglars.

Un tercer grup de socis l’integren els fongs i els microorganismes. Són uns 
membres minúsculs però abundantíssims i solen viure a la fullaraca i al sòl. 
La comunitat d’éssers vius del bosc –plantes, animals i microorganismes– es 
coneix com a biocenosi.

Si posem un club a la balança, els pesos resultants són un bon indicador de 
proporcions: en una hectàrea de bosc hi ha gairebé una tona d’animals de sòl 
–sobretot cucs de terra–, mentre que en la mateixa extensió, la resta de bèsties 
–des d’un ocell fins a un senglar– no arriba als 10 quilos.

L’hectàrea d’una roureda germànica pesa uns 500.000 quilos, enfront dels 
160.000 que fa la mateixa porció d’un alzinar del Montseny. No obstant 
això, mentre en el mateix espai del club centreuropeu el sotabosc, bàsicament 
d’herbei, arriba just als 1.000 quilos, en el del club mediterrani, el sotabosc, 
sobretot d’arbustos, pesa cinc vegades més.

Al bosc hi ha de tot, com a la vida dels homes. Petites plantes, que saben que no 
creixeran mai. Arbres de gran amplada, que no en volen cap altre al seu voltant, 
com l’home que construeix un xalet amb un gran per no tenir ningú a prop. I 
arbres estilitzats, de gran alçada, que busquen la llum del sol. Al bosc hi ha vida, 
i Collell i Camprodon, convertits en els sociòlegs de la vegetalitat, ens expliquen 
per que de dos arbres de la mateixa especie, amb els mateixos anys, l’un ha crescut 
robust i l’altre s’ha quedat escanyolit, Són les condicions de vida, Les mateixes per 
als arbres que per als homes. No és el mateix haver nascut al barri de Pedralbes 
que en un suburbi. Són les condicions socials les que assenyalen en bona part com 
serem. Però els autors no són deterministes i amb esperança per als més desposseïts 
ens expliquen una encertada observació: en una esquerda de la pedra hi pot créixer 
un arbre robust. Volen dir que en el bosc humanitzat els arbres tendeixen a vèncer 
les circumstancies més adverses.

Els autors ban trobat un il·lustrador difícil de superar en aquesta tasca d’animar 
la vida del bosc. Amb Collell havia treballat al Diari de Barcelona, ho conti-
nua fent a La Vanguardia i tots dos formen un tàndem perfecte. És Toni Batllori 
(Toni), periodista gràfic, il·lustrador i artista. Dels seus magnífics dibuixos en 
destacarem dos. L’un és el del Pi de les Tres Branques, que davant una palmera, 
de les que envaeixen la Catalunya de la modernitat postolimpica, deixa escapar 
un crit; “Xarnega” Encara que un no hi estigui d’acord, ja que Catalunya és terra 
de mestissatge, es el reconeixement que els arbres també tenen vida política i que 
poden ser sectaris. L’altre és el que representa el depredador del diumenge,amb 
els pantalons curts, camisa florida, gorreta de beisbol, transistor sorollós a la mà 
i havà a la boca, mirant enrere la família que el segueix, que deixa escapar una 
exclamació.- “Aquí estarem bé”, mentre els arbres, amb les arrels per cames, juguen 
espantats per la presencia dels intrusos, que deuen conèixer molt bé. El de Toni 
Batllori, com el de Jaume Collell, es un món arbori humanitzat, que té en certs 
comportaments de l’home el seu principal enemic.

Tot això i moltes més coses és el que explica el llibre, dit amb un to d’humor, ben 
necessari avui dia, fins i tot per a tractar temes seriosos. És un llibre fet amb una 
sàvia combinació de rigor divulgatiu i d’amenitat, que es completa amb dues 
parts més. Són les fitxes del patrimoni forestal a les quaranta-una comarques de 
Catalunya, que ens acosten a l’arbrat mes pròxim, i un petit diccionari del bosc.

Els arbres haurien de donar gracies als autors i als editors d’aquest llibre.

Josep Pernau
Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya
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Un local temperat
La seu social del nostre club, el que s’entén com a biòtop, es molt ben situada. 
El terra del pis, molt gruixut, esta nodrit de sals minerals, cosa que permet un 
bon arrelament de les plantes. A més, hi toca molt el sol i l’energia lumínica 
dóna molta vida als socis. Com que els arbres l’acaparen gairebé tota, el sota- 
bosc és més fosc. 

Els petits socis, això no obstant, ja hi estan avesats Fins i tot gaudeixen de 
l’exclusiva ďun microclima forestal per a ells sols, ombrívol, fresc, humit i 
arrecerat del vent. Un bon habitatge es distingeix per la conservació d’unes 
constants interiors de llum, temperatura i humitat, protectores del sotabosc.

En els boscos oberts, amb menys densitat ďarbres, el microclima no és tan 
estricte. Aquest ambient facilita l’entrada de nous socis, aquells que necessiten 
llum per a créixer, per exemple el bruc, i dóna de baixa els que estan acostu-
mats a l’ombra, com el marfull. Aquest seria el cas de bona part dels boscos 
catalans. 

El soci gros es menja el petit
Per a sobreviure, els integrants del club necessiten menjar-se els uns als altres. A 
la primera anella de la cadena alimentaria hi ha les plantes: tant els arbres com 
els altres vegetals es nodreixen d’aire (diòxid de carboni), terra (sals minerals) i 
aigua, gràcies a l’energia de la llum. A la segona anella hi ha els socis herbívors, 
que s’alimenten de plantes. Els carnívors, més enllà de la cadena, viuen dels 
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herbívors. I encara hi ha una elit de carnívors que s’alimenten d’aquestes dues 
menes d’animals.

Per exemple, a l’estómac de l’esparver (ocell rapinyaire) hi podem trobar un 
picot (ocell insectívor) que s’havia cruspit una família de cucs barrinadors 
(insecte herbívor) que havien foradat l’escorça ďun roure per esmorzar. Al       
bosc coexisteixen una multitud de cadenes com aquesta, les quals teixeixen 
una àmplia xarxa alimentària, on els socis s’interrelacionen en diverses direc-
cions. Això comporta un control natural dels nivells de població.

L’equilibri dietètic entre les anelles de la cadena pot trencar-se a causa de factors 
diversos –llargues glaçades, tala indiscriminada d’arbres, sequeres prolongades, 
incendis forestals, etcètera–, que tant poden provocar la disminució de deter-
minats socis, com la proliferació d’altres. Per exemple, una sequera torna més 
vulnerables els vegetals. Això atreu més insectes del compte i propicia la forma-
ció de plagues. El desequilibri està servit.

Les plagues d’erugues trituren les fulles dels arbres i cobreixen el sòl amb una 
pluja ininterrompuda ďexcrements. L’eruga es transforma en insecte volador, 
i en forma de flota aèria s’endinsa en l’espessor del bosc per realitzar noves 
postes d’ous. Però les successions de plagues no són eternes. Desapareixen del 
mapa, entre altres causes, per falta de primeres matèries. Els ocells i altres ani-
mals insectívors formen la camarilla més efectiva quan es tracta de mantenir-les 
a ratlla.

El servei de reciclatge
Els petits habitants del sòl, com ara cucs de terra, insectes, fongs i bacteris, 
tenen encomanada una feina social de primer ordre. Ells organitzen el servei 
de recollida ďescombraries. Actuen com un autèntic exèrcit de descompone-
dors del sòl.

Els cucs de terra i els insectes comencen per garbellat les deixalles orgàniques 
desestimades pels altres socis, com ara fullaraca, branques seques, restes d’ani-
mals, etcètera. Les partícules que deixa escapar aquest colador són carn per als 
fongs, bacteris i altres microorganismes.

Aquests últims aliments són convertits en diòxid de carboni, que s’incorpora 
a l’aire, i en sals minerals (fòsfor, nitrogen, potassi, calci, sofre, etcètera), que 
adoben el sòl. Les plantes s’alimenten ďaquest aire i ďaquestes sals. La matèria, 
un cop reciclada, ha culminat un cicle propi.

Els boscos, a diferencia ďaltres clubs com els mars, són indústries molt tre-
balladores. Els herbívors no donen l’abast a l’hora de neutralitzar els estocs 
vegetals de magatzem. El material excedent es absorbit per les aspes de cucs, 
fongs i bacteris. Hi ha mes activitat social al bosc que en altres ecosistemes, 
com les pastures i els conreus. 

Les funcions ecològiques del club
La Terra, com a tal, funciona com una federació de moltes menes de clubs, 
a la qual són inscrits ecosistemes com els oceans, els rius, les pastures... i els 
boscos. Els clubs són diferents, però mantenen bones relacions de veïnatge, 
cosa que facilita l’intercanvi de socis i la remodelació d’habitatges.

El bosc és la classe de club que ocupa més extensió continental. Com a soci 
d’honor, aquest ecosistema compleix unes obligacions essencials que fan pos-
sible el funcionament global de la federació:

• Proporciona habitatges de protecció social a infinitat de petits socis que 
no trobarien casa i abric fora del club.

• Converteix la terra en núvia fèrtil i la protegeix de l’erosió. Fa de conte-
nidor de les allaus de neu a les Valls de muntanya.

• És una parada i fonda en el camí de l’aigua; és a dir, fa les funcions d’un 
dipòsit immens. Reté la pluja i deixa anar l’aigua en comptagotes cap 
a les valls i els rius. Aquesta aixeta atenua els efectes dels aiguats i les 
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sequeres. Per exemple, sense els boscos del Montseny el Montnegre les 
inundacions del Maresme serien molt més catastròfiques del que són a 
vegades.

• Protegeix ciutats i conreus dels bàrbars elements: fa de pantalla contra 
el vent i filtra la pols i el soroll.

• Actua de termòstat: manté una temperatura moderada i constant, i cap-
ta fàcilment la humitat. 

• Els arbres joves alliberen oxigen -el pa de primera necessitat- i retenen 
diòxid de carboni -el clàssic contaminant atmosfèric.

L’autèntica personalitat del bosc l’ostenten els arbres. Són uns senyors tan 
rellevants que donen el nom a tota la família. El faig presideix la germandat 
de la fageda. Així, persones com el roure, el pi i l’alzina també tenen nissagues 
pròpies en la roureda, la pineda i l’alzinar, respectivament.

Aquests poderosos individus, amb tronc i capçada, són grans vegetals llen-
yosos que, en edat adulta, fan fàcilment entre deu i vint metres d’alçària. Els 
arbustos són tot branques sense tronc, que no solen superar els cinc metres.
També estan fornits de llenya, però no tenen tant caràcter.

Per construir el seu propi personatge, els arbres dediquen tot l’esforç a fer 
créixer una estructura sòlida i perdurable, que pot viure centenars d’anys. 
Un arbre és un home alt i cepat que lluita per obtenir mes llum que ningú. 
Aguanta bé els atacs de les bèsties herbívores, i això li garanteix la supervivèn-
cia per anys i panys.

En canvi, les fines i delicades herbes, per més que s’hi esforcin, no viuen gaire 
més d’un any. Són éssers de fràgil figura.

La indumentària
La carn que vesteix el cos i les extremitats d’arbres i arbustos és la fusta, forma-
da per dos materials orgànics: la cel·lulosa i la lignina. Aquests dos compostos 
donen a la persona arbòria la duresa i la resistència necessàries per a créixer, 
engreixar-se i celebrar molts aniversaris.

Els arbres tenen gemmes de creixement, repartides per braços i cames, que els 
fan guanyar alçada. Cada any els creix una samarreta (el xilema) que engendra 
la fusta en forma d’anells concèntrics. Sabrem quantes espelmes ha de tenir 
el pastís d’aniversari d’un arbre comptant el nombre de samarretes que porta. 
Damunt les samarretes, les plantes llenyoses duen una camisa (el càmbium), 
que genera per fora un jersei de cèl·lules (el floema). Amb els anys, i a mesura

LES PERSONALITZATS 
      m é s  r e l l e v a n t s
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que es fan velles, aquestes cèl·lules es transformen en un abric gruixut (l’es-
corça). 

Les arrels xuclen l’aigua de terra. El xilema la transporta fins al laboratori de les 
fulles. Allí, la fotosíntesi -una combinació d’aquesta aigua amb llum i gas carbò-
nic- fabrica la saba nutritiva. Després, el floema la distribueix per tot el cos.

L’edat 
Les samarretes ajuden els arbres a fer salut i anys. La forma i el gruix de cada 
samarreta anellada constitueix el carnet d’identitat individual. A partir dels anells 
de creixement es pot fer una interpretació completa del currículum dels arbres, 
etapa per etapa. 

Si un tronc té els anells amples, vol dir que el noi ha fet un creixement ràpid, i 
si els té geomètrics i regulars, és sènyal de bona salut. Si són prims, significa que 
l’estirada ha estat lenta, i si presenten deformacions, estem davant d’un subjecte 
malaltís i exposat als contratemps. 

Un individu prim de tronc no necessàriament ha de ser jove. Pot tenir més anys 
que el veí més gruixut. Un arbre que ha crescut malament va curt de fusta, per-  
què ha fet els anells més estrets. El diàmetre, doncs, no és sinònim d’edat.

La vitalitat de les plantes no depèn només de la salut interna. El creixement 
dels arbres està sotmès a factors ambientals, com la humitat o la sequera, els 
nutrients del sòl, els incendis, l’actuació dels paràsits i els problemes de veïnatge. 

En general, un clima càlid i humit i un sòl ric en minerals ajuden a créixer el 
per sonal. Això no obstant, en els hàbitats freds i secs també s’hi fan grans arbres. 
Com en tota societat plural, cada espècie té el seu ambient. Els catedralicis avets 
escandinaus no tenen res a envejar a les descomunals caobes antillanes.

El pòdium 
En uns Jocs Olímpics Forestals, hi hauria esportistes per a batre tots els rècords. 
Som davant els éssers més grans que mai han existit i els que poden fer més anys. 
Un arbre mil·lenari ja mereix una distinció. Heus aquí els arbres amb medalla 
d’or en pes, alçada, amplada i antiguitat:

A les pistes mediterrànies, els atletes de més vida són

 

Els rècords europeus se’ls emporten

A Catalunya, el pòdium l’ocupen les espècies següents

Pes   el General Sherman una sequoia gegant del Sequoia Notional  
     Park (Califòrnia) de 2. l 45 tones. 

Alçada  el Howard Libbey Tree una altra sequoia gegant que fa l l 3,7 metres   
     del Red Wood Notionof Park (Califòrnia) . 

Amplada  el Gigante  un “xiprer calb de Santa María de Tale  
     (Oaxaca, Mèxic) de 34 metres de diàmetre. 

Antiguitat   el Matusalem  un pi de les White Mountains (Califòrnia) que  
     té entre 4.700 i 4.900 anys. Això no obstant, 
     només fa l5 metres d’alçària.

  l’olivera, el teix, el castanyer, 
  els roures i l’alzina.

  els avets    que poden ultrapassar els 60 metres 
     d’alçada i els 500 anys de vida.

Alçada  Els Plàtans de  
  la Devesa de Girona el més alt fa 56,5 metres.

Amplada  El Castanyer de Can Cuc  que fa l  l, 7 metres
  al Montseny  de volt de canó.

Amplada de  El Roure de Can   amb una envergadura
la capçada Puig a Amer (la Selva)  de 38 metres. 

Antiguitat   L’Olivera Lo Parot de que, segons la tradició,
  l’Horta de Sant Joan té més de 2.000 anys
  (Terra Alta)
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Riquesa ètnica 
Els arbres integren un món d’individualitats que podem agrupar de diverses 
maneres. La forma, el color i la naturalesa de les fulles determinen una prime-
ra divisió de les espècies. Segons el tipus de fulles, doncs, podem distingir en-
tre la tribu conífera i el clan planifoli, més nombrós. Alhora, aquestes espècies 
indíge nes poden ser perennes o caduques. 

Les fulles coníferes tenen forma d’agulla. Vesteixen les puntes dels dits de 
pins, avets i cedres, fent costat a la pinya. De fet, aquest fruit, llenyós i primi-
tiu, és la marca de la casa. En canvi, en els campaments de planifolis (alzines, 
roures, faigs, aurons, castanyers, etcètera) porten guants de fulla plana de totes 
mides i colors. 

Hi ha arbres que canvien de model cada temporada, i altres que no. Els vege-
tals més presumits són els de fulla caduca o caducifolis, que perden el vestit 
un cop cada any: a l’Hemisferi Nord, quan ve el fred, i a l’Hemisferi Sud, en 
temps de sequera. Els veurem guarnits amb el prêt-à-porter amb l’arribada de 
la pri mavera al Nord, i amb les primeres pluges al Sud. 

Els arbres de fulla perenne o perennifolis no són pas menys presumits. Conser-
ven el verd, net i viu, una temporada rere l’altra. Només el canvien amb els 
anys, a poc a poc. Sol ser el cis dels arbres amb les fulles d’agulla, encara que hi 
ha coníferes, com el làrix (up pi dels Alps), que les perd a l’hivern. La majo ria 
d’arbres de fulla plana solen mudar-la cada any, i hi ha gent com l’alzina que 
es canvia de roba quasi imperceptiblement.

Espècies familiars
A Catalunya hi ha una cinquantena d’espècies autòctones; és a dir, colles d’ar-
bres pròpies del país. Amb elles, n’hi conviuen també moltes d’exòtiques, les 
més arrelades de les quals van ser introduïdes fa molts segles i ara ja creixen i es 
reprodueixen espontàniament, com qualsevol de la família. Aquest és el cas del 
castanyer i del pi pinyer, espècies naturalitzades. 

Les colles autòctones i naturalitzades donen forma i dominen el bosc. Aquesta 
forta personalitat pot observar-se sobretot en l’alzina, el ròure, el faig, el cas-
tanyer, l’avet i el pi, sigui blanc, roig o negre. 

Altres menes d’arbres, com el vern, el bedoll i el freixe, no tenen prou signatures 
per a legalitzar-se com a gran paratge forestal i, o bé han de formar petites socie-
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tats boscanes, o s’han d’aixoplugar sota l’hegemonia d’altres famílies boscanes 
més esteses. Encara hi ha individus més modestos, com el tell, la moixera o 
l’auró, que han de viure sols i esparsos o en grups rellogats dins d’altres boscos. 

Les espècies exòtiques més abundants que s’han introduït a Catalunya són el 
pi insigne i l’avet de Douglas, tots dos americans, l’eucaliptus australià i diver-
ses varietats híbrides de pollancres.

La Terra és dividida en moltes menes de països: els territoris erms dels deserts, 
els paisatges herbacis de les sabanes, el panorama gebrat i dur de les tundres... 
Les fronteres que separen cada demarcació són competència del clima i de les 
qualitats del sòl. El millor ambient es palpa en els països recoberts per la bos cúria. 

El clima no tan sols dóna permís d’existència al bosc, sinó que li determina la 
qualitat de vida. Per això, un alzinar, avesat a dependre de l’escalf mediterrani, 
no podria sotmetre’s al govern dels Pirineus, perquè hi ha un règim massa 
fred. El sòl, per la seva banda, també tria les plantes que vol acollir. 

La latitud controla el termòmetre dels boscos: als Pols no hi ha els mateixos 
graus que a l’Equador. En cada petit regne, la vegetació també és distinta. Els 
relleus muntanyosos i els corrents d’aire regulen els climes locals. El contorn 
final dels països vegetals, doncs, ve dibuixat per les constants locals de tempe-
ratura i humitat. També queda condicionat per la mà de l’home, tradicional 
manipulador de paisatges.

Demarcacions
La meitat dels boscos del món són propietat de Rússia, Brasil, Canadà i els Es-
tats Units. Però la federació terràqüia, entesa estrictament en tennes vegetals, 
es divideix en tres menes de països boscans:

Paisatges tropicals. En l’ample imperi vegetal que abraça l’Equador i 
els Tròpics, els boscos es diuen selva. Són paratges de riquesa exube rant, 
on sempre plana una atmosfera càlida i molt humida. No tan sols hi 
plou sobre mullat, sinó que les plantes neixen les unes damunt de les 
altres. 

A frec dels boscos tropicals, hi ha la sabana, un paisatge pla i monòton. 
Aquí l’únic que trenca l’horitzontalitat d’aquesta confederació de prats 
és el testimoni d’arbres dispersos i d’arbustos agarbellats.

ELS PAÏSOS
           v e g e t a l s
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Paisatges temperats. A les latituds mitjanes, com és el cas de la Medi-
terrània, un clima temperat i benigne embolcalla regions boscanes i te-
rrenys de matoll (màquies i brolles). La calor seca i el fred suau són 
l’hivernacle ideal per a arbres de fulla petita, com l’alzina, i arbustos de 
fulla dura, com el marfull. Els vegetals, generalment, són perennes. 

La pàtria dels boscos centreuropeus és més freda i humida. Per això, la 
població de roures i faigs muda les fulles cada temporada. 

Paisatges boreals. El fred, a les latituds altes de l’Hemisferi Nord, pro-
jecta panorames d’avets i bedolls sense final. Són paisatges forestals uni-
formes, trencats per molleres i llacs.

Catalunya, un pessebre 
Els boscos catalans ocupen una regió afincada en una latitud mitjana, tempera-
da pel mar. S’assenten sobre un relleu accidentat, que és la causa principal 
d’un ventall climàtic multicolor. Tres de cada quatre boscos són de pins; la 
resta, d’alzines, roures i faigs. Catalunya és un paradís de països vegetals repar-
tits en tres grans zones: 

Als cantons mediterranis, el verd es concentra a la plana i a la muntanya 
mitjana i baixa, és a dir, des del Delta de l’Ebre fins al peu dels Pirineus. La 
decoració vegetal (alzinars, pinedes i matolls) està pensada per a resistir els 
estius més eixuts. 

El Montseny i part dels Pirineus, entre altres zones muntanyoses, formen el 
cantó de clima centreuropeu: hi plou més i hi fa més fred. És terra de pastures, 
on el roure i el faig s’alternen amb el pi roig i la pinassa, en un ambient humit. 

El cantó boreal de Catalunya és a l’alta muntanya. Hi plou molt, els estius hi 
són curts i els hiverns, blancs. El bedoll, l’avet i el pi negre aguanten el fred 
sense bufanda i maten la set amb l’aigua que no es glaça. Per damunt dels 
2.400 metres, no hi ha figures. El pessebre només té molsa.

Fer paisatge
Si als boscos els deixessin fer, la vegetació reconquistaria els conreus i les pas-
tures. Potser farien falta desenes d’anys, però les llavors que transporta el vent 
i el rebrot de soques i arrels residuals generarien una successió natural de la 
vegetació.
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El bosc pot ser un colonitzador tant o més ferotge que l’home: per a envair 
un pedregar necessita centenars d’anys, però sempre hi ha una esquerda o al-
tra que deixa treure el nas a l’herba menuda que vol sortir enmig d’una roca. 
L’uni vers vegetal no corre mai a contrarellotge. 

La matèria mineral de la roca és disgregada amb parsimònia per les pales 
mecà niques i bioquímiques de les arrels. Aquesta sorra comença a fer gruix 
barrejada amb les fulles seques i altres restes orgàniques. Els arbustos hi arrelen 
bé i fan coixí als arbres que s’hi alçaran després. Encara que sembli mentida, 
la fràgil i verda planta tritura la dura i grisa roca. 

Aquest procés de repoblació espontània a vegades pot ser regressiu, a causa de 
pertorbacions naturals, com allaus, incendis i plagues. L’acció de l’home tam-
bé modifica els paisatges i els allunya dels processos naturals de maduració: 
gaire bé totes les terres de conreu són espais robats al bosc. En altres circum-
stàncies, la intervenció humana combat la desertització: plantar arbres ajuda 
el bosc a regenerar-se. 

Història verda 
El clima ha esculpit els boscos des de l’era primària. L’evolució natural de la 
vegetació respon a l’acció del temps: ha plogut molt en tants milions d’anys. 
Els primers vegetals crescuts en forma de tronc inauguren el període carbo-
nífer, ara fa 345 milions d’anys. Són boscos exòtics poblats d’equisets -el que 
ara anomenem cues de cavall- i falgueres gegants amb vocació de palmera. 

Els arbres, en morir, es van anar enterrant sota la xopa superfície del país on 
vivien. Allí, la llenya fossilitzada es transforma en carbó. Aquests immensos 

dipòsits encara són una estimable font d’energia per a la humanitat. A l’era 
secundària, ara fa 280 milions d’anys, neixen els primers pins (les coníferes). 
És el temps també en què les primeres plantes amb flor alegren els rèptils del 
jardí juràssic. 

Passats uns 150 milions d’anys, la pluja bateja els primers arbres de fulla plana 
(planifolis), que a poc a poc prendran lloc als pins primitius. Ben aviat mamí-
fers i ocells seran la clientela dominant del nou paradís. 

Fa dos milions d’anys, arran de les glaciacions, els éssers vius s’inclinen cap 
al sud buscant l’escalfor. Això no obstant, els territoris, en aquesta era qua-
ternària, tenen períodes interglacials, com el que vivim, en què les plantes 
recuperen la demarcació vital anterior. 

Els homes han fet anar el llapis damunt del plànol dels boscos amb més deci-
sió que el temps. Al neolític, les pastures i els conreus ocupen moltes parcel·les 
de la vegetació primitiva. En temps dels romans, bona part de la Península 
Ibèrica ja era terra de conreu. 

L’expansió agrícola creix de bracet amb l’explosió demogràfica i arriba a la 
seva esplendor entre els segles XV i XVIII. L’extracció de fusta, com a font 
d’energia o per a construir embarcacions, encara buida més els boscos. Amb la 
industrialització, els paisatges vegetals es regeneren perquè la llenya és substi-
tuïda per altres materials combustibles i perquè la nova activitat deixa moltes 
terres agrícoles en repòs. 

Ara, però, els boscos no estan en el millor moment. Els incendis forestals 
s’abraonen amb molta facilitat en aquests països vegetals massa freqüentats 
per l’oci humà i massa abandonats pel cuidador rural.
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A les parades del bosc hi ha tota mena de productes, de qualitat diversa, fres-
cos i genuïns. És un mercat obert nit i dia. El fruit bàsic de la plaça, ben situat 
als aparadors, és la fusta. 

Es tracta d’una primera matèria molt buscada. A diferència d’ofertes d’altres 
mer cats, com el del petroli i els minerals, el bosc té fusta a tota hora. El propie-
tari forestal ara en talla un tros, ara un altre, però ha de deixar temps al temps 
perquè el bosc torni a créixer i es regeneri. La fusta és un recurs renovable. 

Aquesta senzilla regla de proveïment no sempre és respectada. No convé esgo-
tar les existències de les parades de cop i volta: la desforestació salvatge de les 
selves tropicals, per exemple, significa matar la gallina dels ous d’or. 

El producte bàsic 
Del 1980 al 1990, els mercats d’arreu del món van detallar entre 3.000 i 
4.000 milions de metres cúbics de fusta cada any. Es calcula que les quantitats 
d’aquest producte bàsic es poden doblar d’aquí a cinquanta anys. Les places 
més abundants són les dels Estats Units, Rússia, Canadà, Xina, Brasil i els 
països escandinaus. 

Més de la meitat de la fusta que es cull s’utilitza com a combustible. De la 
resta, prop d’un 40% es destina a la indústria fustanera, i poc més del 10% es 
trans forma en pa per i cartró. 

Mentre als països del Tercer Món la llenya és pa de primera necessitat, als 
paï sos rics, de la fusta se’n cuinen embigats, aglomerats, mobles, embalatges, 
peces de torneria i pasta de paper. Les necessitats de cada moment dictaran la 
conveniència d’un menú o un altre. 

A Catalunya, per exemple, la indústria paperera ha decaigut últimament, per-
què s’havia convertit en un plat massa costós. En canvi, l’elaboració tradicional

del castanyer i la surera, a les Guilleries i al Baix Empordà, respectivament, 
són dues receptes típiques no renyides amb la nova gastronomia. 

El carbó, ingredient també tradicional, pràcticament ha desaparegut dels fo-
gons i ha estat substituït per cuines de gas i electricitat. La fusta del mercat, 
conve nientment elaborada i condimentada, permet satisfer tota mena de gus-
tos, des dels més senzills fins als més refinats. 

Exquisitats
Al mercat, no sols s’hi troba fusta. Certament, hi ha molts més productes, no 
tan gustosos des del punt de vista forestal, però d’una exquisitat inqüestiona-
ble per als paladars més exigents. Parlem, entre altres, de bolets, pinyons i tò-
fones. Aquests aliments, que salten del bosc a la cuina sense metàfores, ja eren 
cobejats per les antigues cultures dedicades a la caça i a la recol·lecció. Aquests 
productes no solament es troben al bosc, sinó en altres aparadors forestals, 
com prats i pas tures. És allí on l’abella fabrica el nèctar inimitable de la mel i 
on l’herba constitueix el plat principal a la taula del ramat. 

Així com el mercat de la fusta és reservat al propietari forestal, la folklòrica 
dèria d’anar a collir bolets, i sobretot la seva comercialització indiscriminada, 
és un campi qui pugui no sotmès a regulació. I es pot donar el cas que un bosc 
sigui més rendible pels rovellons que s’hi fan, que no per la fusta que se’n pu-
gui extreure. El mercat és el mercat. Ah!, i no parlem dels pinyons, ni menys 
de les tòfones. Si els panellets de pinyons fan més dolça la diada de Tots Sants, 
què seria aquesta tradició gastronòmica sense el concurs de les castanyes?

UN MERCAT
     b e n  a s s o r t i t
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La caça i la pesca nodreixen considerablement el ventall de recursos no fusters 
del bosc. I encara podem afegir a aquest menú l’extens prestatge d’espècies 
medicinals, ornamentals i aromàtiques. En aquest sentit, la utilització de la 
immensa varietat de plantes forma una pràctica tan perduda en el temps com 
inexplorada en les possibilitats de futur. Per exemple, de la fulla de pi se n’obté 
vitamina A i E, del trèmol se n’han aïllat antibiòtics i de les plantes tropicals 
se n’extreuen substàncies anticancerígenes. 

La fusta també pot ser cuinada amb dosis elevades de sofisticació. Es tracta 
d’un primera matèria que, convenientment destil·lada, es converteix en alco-
hol, en gasos o en olis combustibles. Encara que aquests derivats no són pen-
sats per al paladar humà, altres com la cel·lulosa no seria estrany trobar-los en 
la llista de plats recomanats dels restaurants del futur. 

Però no correm. El ritme de proveïment del mercat boscà és lent. La fusta 
creix a poc a poc. Fer-la servir de combustible o d’aliment massiu ens obligaria 
a tan car les portes del mercat abans d’hora. 

Escombraries i cosmètica
La pobra fusta, després de passar pel tallant del taulell, encara ens serà útil. 
Les sobres de la cuina s’han de reciclar. Mireu, si no, el servei que ens fan les 
serradures, els encenalls i les estelles. Ningú no diria que els queda alè per a 
transformar-se en paper o energia combustible. 

La màgia no s’acaba aquí. Per exemple, si omplim un barret de copa amb les 
deixalles de la fabricació de pasta de paper, i el sacsegem amb una vareta quí-
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mica, en saltaran tot de conills reutiltzables: la trementina (un tint), la vaini-
l·lina (un additiu alimentari), el carbó activat (un filtre), etcètera. 

El bosc no proporciona tan sols beneficis materials. L’ornamentació, com en 
tot mercat ben assortit, actua de bon reclam. Les plantes es conserven belles i 
atractives gràcies a una cosmètica espontània: regulen el cicle de l’aigua quan 
es dutxen, protegeixen el cutis del sòl i conserven la bellesa del paisatge en tota 
la seva expressió.

 

Les parades mediterrànies 
A casa nostra, les pastures i els conreus van ocupar les millors parades del mer-
cat forestal, els llocs plans i ben comunicats. Els boscos mediterranis van que-
dar així arraconats als terrenys muntanyosos de difícil accés i sòl més pobre. 
Per això, estan poc assortits de fusta. 

Els alzinars, les rouredes i les pinedes mediterrànies donen cap a una tona de 
fusta per hectàrea i any. En qualsevol bosc del centre d’Europa, els mercats 
forestals donen més de dotze tones per hectàrea i any. L’oferta d’alguns boscos 
de Catalunya seria considerada marginal al centre i nord d’Europa. La falta de 
fusta se supleix amb la confitura del pot petit: pinyes, bolets, tòfones i caça. 

A les rouredes de clima sec, hi ha poca fusta i no gaire bona. En canvi, són un 
bon rebost de tòfones. A plaça, un quilo de tòfones i un quilo de llenya no te-
nen preu de comparació. Mentre als boscos europeus la gran massa forestal és 
la reina del mercat, als mediterranis la diversitat de productes que n’obtenim 
ens permet fer més el tastaolletes en la seva explotació.

Fins al segle XVIII el bosc no va anar a escola. Creixia i es tallava sense di-
rectrius. Era una mina natural que no se sotmetia a cap disciplina. Però la 
Il·lustració ins taura la silvicultura. Per primera vegada, el bosc es matricula a 
uns plans de cultiu que n’optimitzaran el rendiment. 

Un bosc madur, que no hagi portat mai bata escolar, creix a poc a poc i pràcti-
cament no dóna fusta. Perquè ragi fusta, un bosc s’ha de conservar en un estat 
de joventut permanent. Per això convé tallar els arbres abans que deixin de 
créixer, encara que no de qualsevol manera. 

La silvicultura estableix un ventall de plans educatius per al bosc que responen 
a diferents criteris, com la naturalesa dels arbres dominants, la manera com 
creixen, en quin terreny ho fan, sota quin clima, quina qualitat de fusta en 
volem obtenir, etcètera.

Una recta disciplina
Perquè un bosc pugi recte cal no tallar només els millors arbres. S’han de sepa-
rar els troncs que destorben: els malformats, els malalts o els afectats per pla-
gues. En aquesta operació convé no fer mal al sòl ni a la vegetació i comptar 
que es deixen arbres llavorers per a assegurar-ne la regeneració. 

Pot donar-se el cas que, de dos alumnes del mateix bosc, un tingui el tronc 
més gruixut que l’altre. Tots dos han nascut el mateix any, però un ha seguit 
els cur sos de silvicultura -l’han podat, li han adobat el sòl i li han apartat els 
companys que li feien nosa-, i l’altre no ha tingut aquesta preciosa oportunitat. 

A les nostres contrades, les tallades acostumen a ser selectives. Sol tocar el 
rebre als arbres de la classe que han deixat de créixer, de manera que sempre 
queden alumnes per a protegir el terreny. És un tractament silvícola que no 
s’allunya del procés natural del bosc: els arbres vells van morint, encara que 
més lentament; la clariana que obren quan cauen serà coberta per arbres joves.

L’EDUCACIÓ
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En els boscos més productius de l’Europa central, el sistema és més radical: es 
tallen tots els arbres de cop. Però el bosc pelat, situat en una superfície plana, 
es refà aviat amb nous inscrits que aniran progressant sense diferències d’edat. 
Les tallades arreu, en canvi, serien perjudicials en bona part de les aules de 
la Mediterrània: expulsar els arbres d’un pendent abrupte deixaria el terreny 
sense tutela, a mercè de l’erosió de la pluja. 

Un tercer sistema pedagògic consisteix a fer aclarides successives: es tallen els 
arbres en dues o tres etapes, sense deixar mai el sòl desprotegit. Es practica en 
boscos de productivitat alta, on els arbres joves necessiten créixer a l’ombra 
dels més grans. Mentre les tallades selectives fan créixer els boscos irregulars, 
les tallades arreu originen una perspectiva uniforme: els boscos regulars. 

Renovació de l’alumnat 
Un cap esquilat es regenera ràpidament. Així, als boscos els creixen els cabells 
gràcies a les llavors que fabriquen regularment. La renovació de les aules, això 
no obstant, comença en el rebrot de la soca tallada. És el cas de l’alzina repeti-
dora i de la majoria de planifolis que volen fer un altre curs. 

Els pins, en canvi, no passen mai l’examen de la suca. Prefereixen partir de 
zero, d’una nova llavor. Per això, hi ha arbres de llavor que només poden néi-
xer d’una sola grana, i arbres que poden néixer d’un rebrot o d’una llavor. 

Els alumnes de rebrot creixen més de pressa. La soca-mare està ben assentada i 
no té veïnes que li prenguin l’aigua, la llum i les sals. Les llavors, en canvi, han 
de concórrer a unes dures oposicions. Aquesta selecció determinarà quines 
són més ben situades per al creixement. 

A les aules de rebrot, no se’ls pot aplicar una disciplina dura: si es talla a fons 
el bosc, els arbres creixen escarransits i no aproven res -som davant el que es 
coneix amb el nom de bosc menut-. En canvi, una aula, si la deixem créixer i 
l’eduquem com cal, tant si és de llavor com de rebrot, al final de la carrera es 
converteix en un bosc gros i atractiu. 

Selectivitat 
El mestre silvicultor crea, a vegades, promocions d’arbres determinats per 
obte nir-ne un rendiment específic. En un paisatge podem distingir les planta-
cions de selectivitat des de lluny, perquè s’assemblen més a un conreu que a un
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bosc: els arbres estan en fila, uniformats i tenen tots la mateixa edat. No hi 
ha sotabosc. Estem gairebé en un laboratori. L’aula experimental sol ocupar 
un pla delimitat. Aquesta planta de transformació xucla diòxid de carboni de 
l’aire i hi injecta oxigen, funció que realitza amb més efectivitat que un bosc 
silvestre, gràcies a la joventut de l’alumnat. 

Però les intencions del mestre no les hem de buscar tant en la producció d’oxi-
gen com en la fabricació de troncs. Per això, ha d’haver triat l’alumne idoni, 
en funció de la mena de fusta que busca. A vegades, per obtenir un plançó 
deter minat, el mestre selector experimenta amb diverses especialitats de lla-
vors i esqueixos de planter. 

Una plantació tant es pot obrir amb arbres del país com amb espècies introduï-
des. Qualsevol pla de treball aplicat a les varietats exòtiques s’ha de desenvolu-
par prioritàriament en un terreny agrícola, per a no haver de suplantar l’alum-
nat d’un bosc autòcton. A Catalunya s’han fet proves, sempre en un règim de 
cultiu inten siu, amb unes 300 espècies de fora. Al final, només unes quantes 
han superat l’examen d’adaptació. Els silvicultors parlen de reforestació quan 
planten arbres en un bosc que cal regenerar. En canvi, la plantació d’arbres en 
antigues terres de conreu rep el nom d’aforestació.

Programació 
La figura del propietari forestal, que exerceix de mestre silvicultor, aglutina 
al seu entorn tot un ventall d’oficis: l’enginyer forestal (el psicopedagog del 
bosc), el rematant (el cap d’estudis encarregat d’aplicar els plans d’explotació) i

el llenyataire (el mestre de base). El viverista és l’especialista en pre-escolar: 
proporciona les llavors i plançons de les futures promocions. 

Perquè una aula determinada sigui capaç de donar un bon rendiment de fusta, 
els propietaris o tutors forestals, juntament amb tot el claustre de professors 
esmentat, han d’elaborar un programa de treball que immergeixi el bosc dins 
els procediments següents:

l. Per accedir a l’aula, es netegen els camins forestals sense malmetre el 
paisatge: una esllavissada pot fer caure a terra més d’un alumne. L’estas-
sada de maleses, per a connectar directament amb l’arbre, sempre és 
prudent. Aclarir una aula no significa castigar indiscriminadament el 
sota bosc.

2. El llenyataire tria els arbres amb més bon expedient. Per a fer una re-
col·lecció d’aquells que han tret més bona nota de fusta, a l’home ja no li 
cal fer servir la destral. Amb la serra mecànica els tomba i els esbranca més 
fàcilment. També aprofita la serra per a tallar els exemplars malformats.

3. Després d’endur-nos els alumnes distingits, els arbres restants seguei-
xen un pla d’estudis propi a la mateixa escola. Rebran la primera lliçó de 
brancatge esporgat. Tota l’aula aprofitarà el poder nutritiu de les fulles i 
la brancada triturada que haurem escampat per terra.

4. Finalment, el programa preveu el rebrot de les soques i els plançons. 
Si no hi ha un renaixement natural d’alumnes, el mestre silvicultor pro-
veirà el bosc de noves matriculacions.

Malalties escolars 
Com tots els éssers escolaritzats, els arbres són sensibles a diversos mals que es 
propaguen pel cercle escolar. Una infecció corrent entre els alumnes és la pro-
duïda pels fongs. La grafiosi, causada per un fong que penetra dins de ]’arbre 
a través d’un escarabat, és una malaltia que està matant oms arreu del món. 
Altres fongs contagiosos són la tinta i el xancre, que malmeten promocions 
de castanyers. 

Les plagues d’insectes també fan molt mal a l’escola. Es llancen sobretot da-
munt els individus debilitats i, si són molt implacables, poden arrasar un 
curs sencer. L’exemple més conegut de plaga és la processionària del pi, una 
eruga que s’engreixa amb fulles de determinades coníferes. Fins el 1987, a 
Catalunya, aquesta petita cuca havia aconseguit un alt índex d’infecció a les
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aules: aproximadament unes 300.000 hectàrees de pi, una superfície equiva-
lent a tres comarques mitjanes de Catalunya. 

Per a combatre aquestes epidèmies, el millor remei és l’aspersió de plaguicides. 
Però aquesta loció actua indiscriminadament sobre el bosc: destrueix la plaga, 
això sí, però també afecta els altres éssers vius de l’aula. Per això, s’estan inves-
tigant productes més selectius i altres tractaments. 

Un remei alternatiu consisteix a escampar tot de gàbies impregnades de 
feromo nes, un perfum que sedueix els mascles de la papallona de la proces-
sionària del pi. La trampa atrapa l’insecte i n’evita la reproducció. 

Altres medecines selectives consisteixen a ruixar la vegetació amb microbis, 
que maten directament els cucs malignes, o a promocionar la cria de malleren-
gues, distribuint-ne nius per tot el bosc. Aquests insectívors es mengen les 
erugues, amb la qual cosa es frena l’epidèmia

Medecines preventives 
El millor remei per a conservar la salut de la col·lectivitat consisteix en la pre-
venció del mal. A l’hora de plantar, per exemple, es trien llavors d’espècies 
adequades a l’ambient col·legial on es fa la plantació. Un arbre ben adaptat 
sempre resistirà millor les epidèmies. 

També és important el mestissatge de les aules: els boscos mixtos eviten que 
un mal específic s’encomani. No cal dir que l’aplicació d’un programa silvíco-
la correcte, la desinfecció de les eines i de la maquinària, com també la retirada 
dels troncs morts que poden ser nius d’infecció, són teràpies de prevenció 
molt eficaces.

Quan els boscos estan ben organitzats i gestionats són autèntiques indústries 
en funcionament. Aquell club vegetal que ha seguit els plans d’estudi del mes-
tre silvicultor, i que és capaç d’exposar a les parades de plaça la millor fusta del 
mercat, és ja un centre de producció sota les ordres de l’economia humana. 

La idea primitiva del bosc com un espai verge, sense empremtes humanes, és 
una llegenda. Pràcticament totes les nostres regions forestals han conegut una 
civilització o altra. 

Unes gaudeixen d’una gran riquesa biològica. Són empreses que sempre han 
mantingut uns bons índexs productius perquè s’han explotat amb moderació. 
Altres no han rebut atencions. Una arbreda abandonada dóna poca fusta. 

L’operari silvicultor busca, preferentment, el primer model de bosc per treba-
llar: en treu més rendiment econòmic i li és més fàcil conservar-ne el valor 
natural i social. 

Productivitat verda 
El silvicultor no mira només el rendiment econòmic del bosc. En ajustar l’en-
granatge de la factoria vegetal, té en compte tres funcions bàsiques:

Funció productiva. Ateny el valor econòmic dels productes forestals, 
però també la seva condició de recurs renovable. 

Funció ecològica. Malgrat la necessitat de consum, les indústries vege-
tals compleixen, a més, unes obligacions ambientals: protegeixen el sòl 
on s’assenten, el clima de què s’alimenten i els éssers vius que allotgen; 
regulen el trànsit de l’aigua i depuren l’aire. 

Funció social. El bosc, com altres entitats vivents, fa una important 
tas ca d’obra cultural, tant en el terreny educatiu i científic, com en el 
camp de l’esport i el lleure.

INDÚSTRIES 
     e n  m a r x a
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Per a gestionar un complex vegetal s’ha de pensar en la incidència d’aquestes 
tres funcions que qualsevol bosc compleix, en més o menys grau. En alguns, 
una d’aquestes tres funcions despunta per damunt de les altres: les plantacions 
de les Guilleries estan orientades bàsicament a la producció fustera; els boscos 
del Parc Nacional d’Aigüestortes, als Pirineus, són predominantment ecolò-
gics; i la serra de Collserola és molt estimada com a obra social. 

Això no obstant, les tres funcions són sempre complementàries: caçar i pes car 
(funció social) no ha de perjudicar l’equilibri poblacional de la fauna boscana 
(funció ecològica); el propietari dels vedats de caça i pesca n’obté, alhora, un 
rendiment econòmic (funció productiva). 

El bosc produeix fusta espontàniament, però, perquè rutlli com una indústria, 
cal aplicar-hi plans de gestió racional. 

Ordenar el rendiment 
Gestionar bé un bosc menor significa treure’n el màxim rendiment continuat 
sense trencar-ne l’equilibri natural. El tècnic silvícola elabora els anomenats 
Plans de Gestió a pa1tir del tipus de fusta, fruit o herbei que en pretén obte-
nir, la qualitat dels quals intentarà millorar collita rere collita. 

Un bon pla de producció parteix del coneixement específic del polígon que 
tractarem. També inclou un detallat inventari dels recursos llenyosos que s’hi 
fabriquen. 

Sobre el mapa es dibuixa una parcel·lació de la finca. Després, el Pla fixa uns 
objectius i descriu els treballs forestals que calen per a assolir-los: localitza 
l’àrea de tala, fixa periodicitats d’actuació, estableix la quantitat i la qualitat 
de fusta que convé extreure en cada moment, i preveu la regeneració de la 
pro pietat, amb operacions de reforestació i esporga si cal. Tot plegat es basa 
en un minuciós estudi econòmic sobre la rendibilitat del bosc. Al costat dels 
objectius de producció, tot Pla inclou també informes sobre l’estat sanitari del 
bosc, on es detallen el perill de plagues i l’historial d’incendis, amb l’enume-
ració dels mitjans de prevenció i extinció que hi ha a l’abast. El Pla protegeix 
alhora el sòl: no es tallarà cap arbre a les parcel·les amb elevat risc d’erosió i 
se’n plantaran allà on el terreny pugui esllavissar-se. 

Els Plans s’acullen a les normatives que regulen la caça i la protecció de la 
fauna, vetllen el bosc com a zona de lleure, amb la senyalització de camins i 
àrees d’acampada, i preveuen, si cal, el condicionament de masies com a cen-
tres d’hostalatge.
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Balanç
Les indústries forestals de Catalunya donen 18.328 milions de pessetes a l’any, 
segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona basat en dades ofi-
cials del 1989. Prop de la meitat d’aquests ingressos, 8.023 milions, provenen 
de la fusta destinada a les serradores. En un altre apartat d’ingressos destaca 
el valor de la fusta natura, que puja a 3.270 milions anuals, i el de la llenya, 
1.741 milions. 

El producte més preuat després de les fustes són les pastures, amb un rendi-
ment de 2.369 milions anuals. Després tenim els bolets que n’arriben a gene-
rar 1.766. Els pinyons, amb 441 milions anuals, el suro natural, amb 208, i 
les tòfo nes, 204, avantatgen de llarg la producció anual de pesca fluvial, que 
volta els 40 milions, però es poden comparar amb el rendiment que dóna la 
comercialit zació de la caça, 262 milions. 

El comerç forestal català depèn més d’Espanya que de l’estranger: la meitat 
dels productes forestals que consumim és de fora de Catalunya. L’activitat 
econòmi ca que agafa la fusta del magatzem boscà i la transforma en paper, 
mobles, carbó o embalatges, representa el 4,3% del Producte Interior Brut ca-
talà (PIB). Aquest percentatge és força important, sobretot si tenim en comp-
te que la cadena agroalimentària assoleix el 6,7% del PIB. 

Un 5,9% de les exportacions catalanes correspon a l’activitat econòmica de la 
cadena forestal. Es concentra sobretot en el sector paperer (44,4%), editorial 
(26,8%) i mobiliari (22,3%). El capítol d’importacions, que és molt diversificat,

suposa un 4,7% de les totals. La fusta que ve de fora és més barata que la inte-
rior, i això adorm la producció pròpia. 

L’activitat silvícola, per ella mateixa, és molt modesta, ja que només representa 
el 5% de la cadena forestal (el 0,21% del PIB); malgrat això, ocupa un terç 
de la superfície de Catalunya. Aquesta realitat no suposa que calguin grans 
exten sions d’arbres per a obtenir molta fusta. 

Les espècies més productives, el pi insigne i el pollancre, creixen només en 
l’l% del territori arbrat. Això fa pensar que algunes terres de conreu, ara en 
desús, podrien ser aprofitades per a cultivar-hi arbres d’aquesta mena. La ten-
dència a transformar els conreus en plantacions ve determinada, també, pels 
excedents de cereals: als països de la Unió Europea ja no cal destinar tantes 
hectàrees al cultiu de gra. 

Els boscos que han produït més bona fusta són aquells que han estat sotmesos 
a un determinat pla de cultiu. El sector forestal té espai de sobres per a créixer, 
però ho ha de fer ordenadament: els Plans han de tendir a incrementar la pro-
ducció de les espècies més rendibles.
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Des del 1988, la Llei Forestal de Catalunya, d’acord amb els preceptes vigents 
a la Unió Europea, vetlla per la conservació del bosc i en regula l’extracció de 
recursos. Aquest text legal marca objectius bàsics: millorar i ampliar les masses 
forestals sense malmetre el medi físic, fomentar la col·laboració entre els pro-
pietaris i els sectors implicats en la producció, i promoure la formació i la in-
vestigació. 

És una llei que empara tots els boscos catalans, públics o privats: el paraigua 
principal que l’Administració desplega damunt l’interès general. A Catalunya, 
la superfície forestal ocupa més del 60% del territori. La major part, prop del 
78%, és de propietat particular. Només un 20% és de titularitat pública. I el 
petit percen tatge restant, al voltant d’un 2%, correspon a espais forestals privats 
gestionats per l’Administració a través de consorcis i convenis. La Generalitat 
de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, fa de teulada a diferents 
nivells: la con servació de la natura és una tasca que comprèn la protecció d’es-
pais naturals, fauna i flora; la vigilància forestal, duta a terme per agents rurals i 
voluntaris forestals, està molt lligada a la prevenció i extinció de focs; finalment, 
la Genera litat també té sota cobert la gestió dels boscos públics, la productivitat 
forestal i el control de plagues. 

El foment de la recerca científica i la formació de tècnics forestals formen un 
paraigua específic. En aquest sentit cal citar el Centre de Recerca i Aplicacions 
Forestals (CREAF) -actualment immers en la confecció de l’Inventari Ecològic 
i Forestal de Catalunya- i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 
(IRTA). 

En el camp de l’ensenyament, la Universitat de Lleida imparteix estudis d’En-
ginyeria Forestal. Per la seva banda, l’Escola de Formació Professional de Santa 
Coloma de Farners gradua tècnics forestals.

L’aixopluc dels propietaris forestals
Partint del fet que el propietari forestal és el principal protector del bosc, es va

PARAIGÜES 
     p r o t e c t o r s
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crear, el 1989, el Centre de la Propietat Forestal, un òrgan desconcentrat, ads-
crit al Departament d’Agricultura. El Centre és un tendal de suport desplegat 
damunt l’activitat empresarial que generen els boscos privats de Catalunya: 
orienta el silvicultor, l’ajuda a fer Plans de Gestió, promou l’associació dels 
pro pietaris i en fomenta la cooperació. 

Poden associar-se al Centre els titulars de boscos, en nom propi o com a enti-
tat, que tinguin una superfície mínima de 25 hectàrees. Els membres inscrits 
no han de pagar cap quota i només s’han de comprometre a tenir un projecte 
forestal propi. 

El Centre ofereix ajuda tècnica i econòmica als associats. Cada titular que 
ingressi amb un pla sota el braç té dret a una subvenció segons el nombre 
d’hectàrees, a més de poder accedir a préstecs de l’Institut Català de Crèdit 
Agrari i a un increment del 20% en la resta d’ajuts forestals. 

Marquesines per a bèsties i paratges 
Les zones forestals també viuen sota el pàmpol d’altres disposicions legals, com 
la Llei d’Espais Naturals, que determina la protecció especial dels paratges 
d’interès; la Llei d’Incendis Forestals, que estableix com cal actuar davant dels

sinistres; la Llei de Protecció dels Animals, que regula la conservació de les 
espècies, i altres disposicions que vetllen per la preservació de les plantes. 

Una cinquena part del territori de Catalunya viu sota l’ombrel·la del Pla d’Es-
pais d’Interès Natural (PEIN). Els paisatges més exquisits, com el Delta de 
l’Ebre, les serres del Cadí i el Moixeró o la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
reben la tutela de Parcs Naturals; el més natural de tots, el d’Aigüestortes, viu 
sota el pal·li de Parc Nacional. És l’únic on no es permeten treballs humans. 
En canvi, en els Espais i els Parcs Naturals és possible l’explotació tradicional 
dels boscos, sempre dins les normes establertes. 

Mentre la majoria d’espècies animals gaudeixen d’una protecció global, el 
nombre d’espècies vegetals que convé emparar és menor. No cal dir que està. 
prohibit capturar o matar exemplars adults, cries i ous. La caça de senglars, 
conills, llebres, tudons o perdius s’arrecera sota una vànova reglamentària es-
pecífica que també abriga la captura limitada de cérvols, muflons, isards i 
cabres salvatges, activitat tan sols permesa en espais reservats. 

El para-sol legal de les plantes resguarda, entre altres, la integritat de les se-
güents: el margalló (l’única palmera autòctona d’Europa), la genciana groga 
(d’arrel apreciada per les seves propietats tòniques), el boix grèvol (arbust or-
namental nadalenc), el teix (molt escàs en estat salvatge) i la flor de neu (una 
raresa de l’alta muntanya en perill d’extinció).
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Anar a berenar a la font és un dels primers viatges que moltes persones han fet 
a la vida. Aquell primer itinerari turístic, que amb el temps s’ha anat modernit-
zant, ja no es fa tan sols a peu. Els cotxes arriben a tot arreu, i no parlem de les 
motos. Ara no es parla tant de fontades, sinó de costellades; l’excursionisme 
dominical ha estat substituït pel week-end; al sis-cents se l’ha menjat el 4x4, i 
hanyar-se al riu no és tan emocionant com fer rafting. 

El bosc és un oasi d’oci que la major part de l’any albirem de lluny. A molta 
gent li agrada passar els dies lliures i les vacances en indrets així per a poder-hi 
caçar, pescar, passejar, collir bolets o fer la becaina sota un pi. Però, quan aban-
doner1 l’oasi, tot són bolets aixafats, deixalles escampades, boscos cremats i 
roderes als prats. Per trobar un bon servei en aquesta mena de viatges, les per-
sones i els boscos no tenen més remei que entendre’s. 

El camp és un hotel de cinc estrelles: s’hi menja molt bé, té àrees de descans 
confortables, i les suites per a dormir-hi són espaioses, còmodes i tranquil·les. 
A la nit, hi ha poc soroll, i al matí no ens desperta cap telèfon inoportú, sinó 
la gradual i càlida llum solar. Com en tot establiment, no es pot cuinar en 
qualse vol racó. L’hotel és altament inflamable. Si som bons clients, ens farà 
mal d’ulls veure vasos de plàstic, closques i llaunes sobre la moqueta del prat. 

A casa, quan és hora de dormir, ningú no para el llit al cancell del rebedor. 
A l’hotel de cinc estrelles, doncs, quan convé parar la tenda, si no tenim un 
càm ping a mà, cal buscar el lloc adequat. L’amo del prat sol indicar a qui li ho 
demana el millor indret per a estendre els llençols. 

Productes típics
Des del nostre hotel de destí es poden fer moltes activitats. Una de les que 
tenen més atractiu turístic és Ja recol·lecció de souvenirs. 

El producte pintoresc de la regió que estem visitant és el bolet, que sempre és a

TURISME
d o m i n i c a l
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l’abast de tothom. També és molt típic recollir castanyes, encara que abans 
de fer-ho és bo tenir el permís verbal del pagès. Per a recol·lectar el pinyó i la 
tòfo na, en canvi, és necessari operar amb una autorització especial. 

Quan anem a buscar bolets hem de saber triar, vigilar que no ens estafin 
(hi ha espècies molt verinoses), i endur-nos el producte en bones condicions 
(convé tallar els bolets per la base i no furgar mai la terra). Com en tota botigà 
distingi da, no tocarem ni desprecintarem tots els bolets de l’aparador, sinó tan 
sols els que escollim per emportar-nos.

Carril moto 
Dins el complex hoteler no tot han de ser excursions a peu, també podem 
moure’ns amb certs automòbils especials. En aquest cas, convé fer cas de les 
normes de trànsit i de convivència. 

Al bosc, les motos de trial i els vehicles tot terreny tenen un carril propi per 
a cir cular, com les bicicletes a la ciutat. Moltes vegades, però, les poderoses 
rodes es desvien de la pista principal i enfilen margeres, pastures i corriols. 
Damunt les empremtes dels pneumàtics, la pluja acaba obrint uns solcs de-
soladors. 

Si les roderes i l’aigua ja malmeten els camins de carro, aquesta mateixa erosió 
llaura profundes canals en els senders estrets i els converteix en fangars im-
practicables, fins i tot a peu. L’únic carril-moto del nostre paratge d’oci és la 
pista forestal. En tot hotel està mal vist despendolar-se, amb cotxe o moto, 
pels delicats passadissos.

Barraca de tir 
Entre les atraccions del parc hoteler, destaca l’activitat de la caça. El bosc és 
una barraca de tir que té uns horaris marcats i compleix una normativa es-
tricta. Com en tota tómbola, podem anar a la recerca de l’ocellet de fusta o el 
porquet inflable. La caça menor -conills, perdius o guatlles- és molt popular. 
Però aba tre el senglar, l’isard o la cabra salvatge ja és tot una altra cosa. 

Caçar ha de ser una activitat compatible amb la conservació del zoo cam-
pestre. Les societats de caçadors i l’Administració s’encarreguen de repoblar 
el parc, vacunar els animals, repartir els permisos d’armes i vetllar pel bon 
funciona ment de la fira. A la primavera i a l’estiu, les parades de tir són tanca-
des perquè les bèsties crien o són encara massa joves. 

La normativa, a més de dibuixar els vedats, estableix els mètodes de captura i 
la llista d’espècies caçables. Fora de l’escopeta, no està permès caçar amb xar-
xes, ceps i altres paranys. De la mateixa manera, està prohibit abandonar ani-
mals domèstics o exòtics al bosc, perquè poden alterar l’equilibri de la barraca.

Xalets privats
Hi ha gent que no en té prou d’utilitzar aquest immens hotel alguns dies i 
hores determinats i vol tenir una residència privada enmig del bosc. El turis-
me desor denat ha projectat urbanitzacions intruses en espais poc apropiats. 
Fer-se una casa en plena boscúria altera el paisatge i augmenta el risc d’erosió 
i d’incendi. 

La vegetació natural d’aquestes zones verdes també rep l’impacte de carrers i 
carreteres, pedreres i mines a cel obert, preses i embassaments, filats elèctrics
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i torres de telecomunicacions, pistes d’esquí i camps de golf. El món civilitzat 
quan actua damunt els espais naturals ha de ser això, civilitzat. Qualsevol 
pro jecte d’obra, sigui o no sigui pública, ha d’anar aparellat a un estudi sobre 
l’impacte que les noves construccions causaran en el medi ambient. Per exem-
ple, quan una carretera parteix una muntanya, convé retornar als talussos el 
màxim aspecte natural, sembrant-hi herba i plantant-hi arbres. 

wc 
Estirar la cadena no significa la desaparició dels residus sòlids i líquids. Les 
ciu tats i les indústries en produeixen molts, però la utilització del camp com 
a hotel i l’activitat de pagès el converteixen en un immens wàter. Els rius són 
una canonada de neteja insuficient, i els abocadors, uns magatzems de por-
queria indiscriminada que una petita metxa ocasional pot transformar en una 
incan descent pira forestal. 

La concentració de granges de vaques i porcs compo1ta una producció de 
fems excessiva. Damunt la terra erma, el conreu o la pastura, els purins són 
un ferti litzant admirable, però a vegades, l’excés de sucs contamina el sòl i les 
aigües subterrànies. 

Convé fer menys fems i dosificar-ne l’ús com a adob. Tota mena de residus so-
brants, siguin sòlids o líquids, s’ha de reciclar. L’hotel no té cap racó disponi-
ble per a guardar les deixalles de la civilització.

La bossa de roba bruta 
És freqüent que en els nostres viatges anem desant la roba bruta en una bossa, 
per tornar-la a fer servir a la tornada, després de passar-la per la rentadora. El 
bosc, ja ho hem dit, recicla totes les seves matèries (fulles, branques o despu-
lles animals), però no pot fer el mateix amb ampolles, llaunes, plàstics o paper 
d’alumini. 

Quan fem turisme ens agrada trobar, a fora, l’ordre i la netedat de la llar. Però, 
a vegades, en cada saló del nostre hotel boscà, hi ha un pilotet d’escombraries 
abandonades. Alguns clients, fins i tot, s’han molestat a ficar-les en una bosse-
ta, que han deixat igualment a la intempèrie. El parquet forestal és tan fi que 
mai de la vida no engolirà aquests materials i menys si estan dins una basseta. 

No és un problema tan sols d’higiene. La bossa bruta de les deixalles s’ha de 
rentar sempre a casa. Encara fa més ràbia veure neveres, matalassos, pneumà-
tics, runa o ferralla abandonats al fons d’una torrentera o al peu mateix de 
la cuneta. La majoria d’ajuntaments tenen serveis de recollida de trastos que 
com plementen el vell ofici del drapaire. 

Anar a la font continua essent una agradable escapada, sobretot si trobem el 
bosc en bones condicions.
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El bosc, generalment, viu llargs períodes de pau. Pocs elements destorben la 
quietud de les formacions d’arbres, que no estan gaire avesats a defensar-se 
de les agressions externes. Els boscos mediterranis són els més perjudicats per 
l’estat de guerra que esclata quan el poder abrasador del foc els envaeix sense 
contemplacions. 

És cert que l’home pot desplegar multitud de recursos diplomàtics per evitar 
un assalt, però no és menys cert que les causes d’aquestes deplorables guerres 
són fruit de la mateixa acció humana. A vegades, esclata el conflicte per una 
causa natural. Els llamps i les ernpcions volcàniques en són espurnes deter-
minants. 

La principal esca del pecat és l’home: una burilla, un llumí, una barbacoa mal 
apagada, un abocador amb foc somort, una cremada de margeres, una espur-
na que salta de les línies elèctriques o, fins i tot, un vidre escalfat pel sol poden 
provocar una conflagració descomunal. I no parlem de la figura del piròman, 
el rival més decididament bèl·lic i perillós. 

Boscos en lluita 
Des dels anys setanta hi ha més incendis a causa del turisme dominical. Els 
cot xes i les motos han fet com de tancs que obren camí. D’altra banda, els 
boscos tenen menys defenses perquè cada cop hi ha menys pagesos que els vi-
gilen. Els conreus i pastures abandonats, que eren autèntics tallafocs naturals, 
tornen a ser cobe1ts d’arbres. 

La concentració d’urbanitzacions i l’abandó de les restes de llenya i d’estassada 
no són, precisament, garanties de pau duradora. Quan es declara una guerra, 
poca cosa s’hi pot fer. La capacitat de resistència de les formacions vegetals 
varia segons les naturaleses. El clima sec fa que les divisions mediterrànies 
siguin altament incendiables. El caràcter vulnerable de moltes plantes escalfa

encara més l’ambient: els pins i els brucs porten a la sang uns olis resinosos 
pit jors que la pólvora. 

L’herba seca i la fullaraca de pi també són molt atacables. Els alzinars, sobretot 
si estan desnerits, cremen amb no res. Però un bosc atapeït d’alzines, defensat 
per una infanteria d’arboç, marfull i heura, atura la penetració del foc, a causa 
de la conservació interior d’humitat. Aquesta defensa és molt efectiva en les 
rouredes, fagedes i altres exèrcits caducifolis.

En estratègia militar, els comunicats meteorològics són decisius. A vegades, 
una guerra es guanya o es perd segons d’on bufa el vent. La tramuntana és uria 
avia ció enemiga poderosíssima. Malgrat que els pitjors incendis es declaren en 
els moments més secs i calorosos de l’estiu, no convé considerar els hiverns 
com a períodes de treva. 

Unitats de resistència 
Hi ha plantes mediterrànies que tenen més avantatges que d’altres per a 
organit zar la defensa enfront del foc. Tot i que els pins cremen fàcilment i que 
l’escalfor fa explotar les pinyes com a granades, els pinyons expulsats estan 
protegits per una cuirassa antiincendis i sobreviuran al foc. 

Altres agrupacions, com el bruc, l’alzina i el roure, estan preparades per a re-
brotar de la soca cremada. Les llavors del pi i l’estepa borrera aguanten el pas 
de les guerres i es refan amb una rapidesa proverbial. L’escenari devastat no 
tri ga a repoblar-se.

ESTATS
d e  g u e r r a
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Entre les unitats equipades amb indumentària de resistència destaca l’alzina 
surera, vestida amb una armilla d’escorça aïllant. També cal condecorar per 
la seva fortalesa l’all i la porrassa, una mena d’herbes que conserven intactes 
els bulbs subterranis, caigui el foc que caigui, atès que la temperatura a cinc 
centí metres sota terra no sol ultrapassar els 40 graus centígrads. 

Per a conèixer amb més profunditat els punts flacs de l’incendi agressor cal 
passar a la instrucció científica. El front de foc pot ser ample, però mai no és 
gaire gruixut. Les altes temperatures que desprèn aquest front en formen un 
altre davant seu, que asseca els vegetals i en facilita la combustió. 

Als boscos caducifolis, a causa de la humitat de combat congènita, la formació 
del front de dessecació és difícil. La defensa és tan forta que fins i tot s’arriba 
a l’autoextinció del foc, sobretot si la batalla té lloc en un vessant obac o en 
una torrentera. Els fronts d’atac, si no porten molta empenta, també solen 
sucumbir en culminar una carena, perquè perden la infanteria de dessecació. 

Les temperatures de combustió més destructives assoleixen entre 600 i 800ºC. 
Els punts més alts de les flames registren entre 1.200 i l.400ºC. En el front 
de des secació les temperatures són entre 40 i 80ºC, a peu pla, i entre 100 i 
140ºC, a les capçades dels arbres. 

Una garantia per a frenar la propagació dels incendis són els tallafocs naturals, 
constituïts per un mosaic de conreus, pastures i afloraments rocosos. Els bos-
cos humits i la vegetació de ribera també ajuden a contenir les flames. 

“El dia després” 
La postal del camp de batalla després d’un incendi forestal és depriment. A 
l’estiu, època de guerres, molts animals estan criant. Els que no han estat exter-
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minats pel foc prenen el camí de l’exili. La vegetació calcinada trigarà desenes 
d’anys a reedificar el bosc. 

El foc ha destruït l’humus i els organismes descomponedors. També ha assecat 
el sòl. Això farà que les primeres pluges i el vent l’erosionin més fàcilment. 
L’aigua excava solcs abans que el paisatge es regeneri. 

Un panorama així corre el risc de convertir-se en un desert. La Península 
Ibèri ca, segons la Unesco, és l’única regió de l’Europa occidental amb paisat-
ges que tendeixen a la desertització. Els incendis forestals comporten pèrdues 
econò miques, socials i, sobretot, ecològiques. L’home no s’escapa de ser-ne 
una víctima més. 

La tendència natural després d’una desfeta és la regeneració espontània. La 
vegetació torna a instal·lar-se a poc a poc damunt la terra cremada. Però si 
l’erosió s’ha deixat sentir, triga més, potser segles i segles. Un alzinar o una 
rou reda necessiten una generació per a reconstruir el paisatge. Els matolls, en 
canvi, fan la mateix:a feina amb la meitat de temps. 

La mà de l’home pot accelerar aquests processos si replanta el bosc amb els 
vegetals més adequats. Aquesta actuació és molt efectiva quan els agents at-
mosfèrics no faciliten la regeneració natural. Si tot va bé, amb els anys, ningú 
no reconeixerà que per allà hi ha hagut una guerra.

Operacions d’alerta
El millor sistema per a mantenir el clima de pau al bosc és evitar la guerra, tot 
i que també cal estar preparat per a extingir-la. L’estat d’alerta ha d’atènyer la

societat en general, i cadascun de nosaltres en particular. Però només amb 
l’atenció ciutadana no n’hi ha prou. 

Qui millor vetlla per la seguretat del bosc és el pagès, sentinella del paisatge, 
sense el qual immensos territoris forestals estarien exposats a la invasió de les 
flames. 

Les operacions de prevenció i actuació en cas d’incendi inclouen uns serveis 
de vigilància per terra i aire, un inventari dels punts d’aigua (basses, pous, 
cister nes...), el manteniment dels camins forestals, etcètera. Cada ajuntament 
hauria de tenir un pla propi d’actuació. A Catalunya, per llei, no és permès 
d’encendre foc a menys de 500 metres del bosc des del 15 de març fins al 15 
d’octubre. 

Quan es declara una guerra al bosc els primers moments són decisius. En pocs 
minuts un foc petit pot arribar a ser incontrolable. Les operacions de vigi-
lància permeten activar ràpidament els plans defensius. Qualsevol estratègia 
de pre venció i contraatac obliga a mobilitzar tots els efectius disponibles: els 
Parcs de Bombers i el Servei d’Agents Rurals de la Generalitat, les organitza-
cions de Voluntaris Forestals i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). 

Les ADF són integrades per ajuntaments i propietaris forestals. Quan es de-
clara una guerra aquestes forces auxiliars disposen d’uns equipaments mínims 
per a contraatacar amb immediatesa. Les Agrupacions de Defensa Forestal, 
que tam bé s’encarreguen de la repoblació dels territoris cremats, són l’eix ver-
tebral que controla el risc d’incendis i vetlla pel manteniment de la pau al 
bosc.
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No hi ha cap club al món que vulgui perdre la seva categoria. Si nosaltres sorn 
exigents, els socis de l’ecosistema boscà encara ho són més. Tots desitgem un 
futur confortable. Els clubs són espais de convivència, una font de recursos 
per manent on els éssers vius se senten protegits. 

La idea del desenvolupament sostenible, apuntada pels experts, consisteix a 
prendre de la natura allò que necessitem, però amb mesura, sense esgotar-ne 
les reserves. En la federació internacional de boscos, l’equilibri és sagrat. 

L’explotació racional de recursos, la conservació de la diversitat d’espècies, la 
reforestació, la prevenció dels incendis, etcètera, garantiran la salut dels clubs. 
Però no totes les perspectives són optimistes. 

Les lesions 
Les baixes de plantilla minven les defenses de qualsevol club. La desforestació 
(tala indiscriminada de boscos) afecta, sobretot, els països asiàtics, africans i 
sud-americans.

Un cas específic són les lesions degudes a la desforestació de la selva amazòni-
ca, on cada dia desapareixen prop de 500 quilòmetres quadrats de bosc. Si 
no s’hi frena aquest procés, els seus excelsos clubs, reguladors del clima i les 
inun dacions, ja no seran la gran reserva d’éssers vius del planeta, ni acolliran 
les tribus indígenes de cultures ancestrals, ni la indústria farmacèutica podrà 
conti nuar utilitzant les essències medicinals de les plantes tropicals. 

La contaminació atmosfèrica és una altra lesió corrent, perquè debilita els 
vege tals (fereix l’escorça i les fulles) i n’altera el metabolisme. El cas més greu 
de contaminació és la pluja àcida: les emissions gasoses de nitrogen i sofre 
que deixa anar la civilització, condensades als núvols, es transformen en àcids 
corrosius quan es posa a ploure. 

L’efecte hivernacle provoca baixes a llarg termini: el diòxid de carboni que 
llan cen les fàbriques, els cotxes, les calefaccions de carbó i de gasoli, i la crema 
de grans extensions de bosc escalfa l’atmosfera, fet que pot desembocar en un 
indesitjat canvi climàtic. Accidents com l’erosió i la desertització, que ja hem 
diagnosticat abans, perjudiquen el bon joc dels clubs.

ELS CLUBS 
      d e l  f u t u r
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La tàctica 
El disseny d’una estratègia adequada manté els equips en forma. Als clubs es-
candinaus, el bosc és el recurs principal. Tenen un superàvit constant de fusta 
que els assegura anar-ne obtenint. Finlàndia aplica una tàctica de dosificació. 
Des de les últimes glaciacions, les seves plantilles no havien tingut mai tanta 
fus ta, malgrat les baixes i les lesions degudes a la pluja àcida. Des dels anys 
seixanta, amb el sistema de joc que han aplicat, han incrementat el rendiment 
dels seus boscos sense necessitat d’ultrapassar els límits d’explotació. Això els 
ha permès formar arbres que assoleixen una sòlida experiència. L’edat dels 
socis, que llueixen una fusta de gran qualitat, arriba a una mitjana de setanta 
anys. 

Les federacions nòrdiques obliguen a repoblar les plantilles després de qualse-
vol tala. Cada any traspassen als terrenys de joc 250 milions de plançons. 
També tenen reglamentat l’ús recreatiu dels clubs, espais idonis per a passejar, 
pescar, caçar i collir bolets i fruits. 

El futur està en joc
La tàctica, com s’ha vist, consisteix a utilitzar els jugadors sense esgotar la 
capa citat natural de regeneració que tenen els clubs. Tallar més arbres dels que 
el bosc pot renovar és estirar més el braç que la màniga. 

La millor estratègia per a continuar jugant consisteix en el desenvolupament 
sos tenible: els planters dels clubs han de tenir a tota hora arbres suficients, 
de salut excel·lent, que els permeti complir amb les prestacions ecològiques, 
productives i socials que tenen encomanades. El propietari forestal té en la 
silvicultura la millor eina per a conservar la categoria. Els plans de gestió ga-
ranteixen la rege neració dels socis, en conserven la pluralitat, els defensen dels 
incendis i protegeixen el sòl dels agents erosius. 

Catalunya és un dels països d’Europa amb més superfície forestal: un seixanta 
per cent del territori. Els boscos ocupen ben bé la meitat d’aquest camp: més 
d’un milió d’hectàrees. Un bosc no és solament la plantilla d’arbres, sinó un 
club on tothom juga. I aquest és, sens dubte, un partit que s’ha de guanyar.
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Aclarida Tallada dels arbres malformats, 
malalts o que fan nosa als altres arbres. 

Aforestació Plantació d’arbres fusters en 
un terreny agrícola. 

Aglomerat Placa formada per la com-
pacta ció de partícules de fusta. S’utilitza 
sobretot per a fabricar mobles i plafons. 

Anell de creixement Capa circular de 
cèl·lules que es forma cada any al voltant 
del tronc i les branques d’un arbre. La su-
perposició d’anells forma la fusta. Men tre 
a la primavera l’anell té un to clar, a la tar-
dor s’enfosqueix. Aquest contrast per met 
comptar els anells amb facilitat. 

Arbre Vegetal llenyós de més de cinc me-
tres d’alçària en edat adulta, constituït per 
un tronc que es ramifica a una certa alçà ria 
per formar una capçada de branques. 

Arbre llavorer Exemplar destinat a la 
producció de llavors. 

Arbre monumental Es diu d’aquell 
que destaca per l’edat, les dimensions o els 
va lors estètics, simbòlics o històrics. 

Arbust Vegetal llenyós d’un a cinc metres 
d’alçària aproximadament, en general ra-
mificat des de la base. 

Arrel Extremitat llenyosa subterrània que 
fixa l’arbre al terreny. S’encarrega d’absor-
bir l’aigua i les sals minerals del sòl. Les 
arrels d’algunes plantes, si se n’ha tallat el 
tronc, són capaces de fer rebrotar l’arbre. 

Autòcton/a Espècie natural d’un país, 
no introduïda per l’home. 

Biocenosi Comunitat d’éssers vius d’un 
ecosistema (un bosc, un prat, un llac o un 
riu).

Biòtop Medi físic o inanimat d’un 
ecosiste ma compost pel substrat geològic 
(roques i sòl), l’aigua i l’atmosfera. 

Bolet Òrgan reproductor d’alguns fongs. 
És molt apreciat com a producte forestal. 
La múrgola, la llenega i el siureny són au-
tèntiques exquisitats. També n’hi ha de 
molt verinosos, com la farinera borda i el 
reig bord. 

Boreal Pertanyent a la regió situada al vol-
tant del cercle polar àrtic, de clima molt fred. 

Bosc Petit món d’éssers vius integrat per 
arbres, un sotabosc i animals. Es parla d’a-
vetosa, alzinar, fageda, verneda, etc., en 
funció de l’arbre dominant. 

Bosc regular Aquell on la majoria dels 
arbres tenen la mateixa edat o una edat 
semblant. 

Bosc irregular El que té arbres amb 
edats diferents; per tant, els troncs poden 
tenir diàmetres molt diversos. 

Bosc de llavor o gros Tots els arbres 
han nascut de llavor, com és el cas de les 
pine des. 

Bosc mitjà Aquell que és integrat per ar-
bres provinents de llavor i altres de rebrot, 
com ara molts alzinars. 

Bosc de rebrot o menut Els arbres s’hi 
regeneren per rebrots de la soca o de l’ar rel, 
per exemple, les castanyedes. 

Bosc obert Es diu d’aquell on els arbres 
creixen espaiats. Això deixa entrar més 
llum, fet que dissipa la humitat. 

Bosc tancat Es diu d’aquell on els arbres 
creixen molt junts. No hi ha tanta llum i 
per això l’ambient és més humit.

EL BOSC 
     d e  l a  A  a  l a  Z
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Branca Braç llenyós de l’arbre que sosté 
les fulles, les flors i els fruits. Juntament 
amb el tronc i les arrels, conté els feixos 
conductors de la saba. 

Brolla Comunitat vegetal on predominen 
els arbustos petits i mitjans, en especial les 
estepes, els brucs, el romaní i l’eriçó. 

Cadena alimentària o tròfica Vegeu 
xarxa alimentària. 

Caducifoli Arbre o arbust que perd les fu-
lles a la tardor, per exemple el faig i el rou-
re. En les regions tropicals els caduci folis 
perden les fulles a l’estació eixuta. 

Càmbium Capa de cèl·lules molt prima 
i circular que es troba a les arrels, el tronc i 
les branques. Per la part interior origina els 
anells de creixement (el xilema) i per l’exte-
rior, els altres vasos conductors (el floema) 
i l’escorça. 

Capçada Embalum de branques i fulles 
d’un arbre que creix al capdamunt del 
tronc. 

Carbó vegetal Fusta carbonitzada per 
un procés de combustió lenta. Té un po-
der calorífic superior al de la fusta. El més 
apreciat és el carbó d’alzina. 

Carbonera Esplanada enmig del bosc on 
es fabrica el carbó vegetal. El procés con-
sisteix a fer una pila de llenya molt ben 
ordenada, coberta amb terra i encesa per 
dins de manera que la llenya cremi molt 
lentament i es converteixi en carbó. 

Cel.lulosa Substància principal de les pa-
rets de les cèl·lules vegetals, que re presenta 
una tercera part del pes de la planta. És el 
compost natural més abun dant. 

Conífera Planta amb les llavors protegi-
des per fruits llenyosos en forma de con (la 
pinya dels pins). La major part d’aquests 
arbres tenen les fulles en forma d’agulla 
(avets i pins) o d’estaca (xiprers i sabines).

Conreu forestal Plantació d’arbres en 
un terreny planer, que és tractada com si 
fos un conreu agrícola. Ideal per a les es-
pècies de creixement ràpid com els pollan-
cres, els eucaliptus i els avets de Nadal. 

Contraplacat Peça de fusta formada per 
plaques, normalment tres o cinc, super-
posades i encolades a pressió, que es fa ser-
vir en fusteria. 

Descomponedor Ésser viu que habita 
ge neralment el sòl o els fons aquàtics i que 
s’alimenta de fullaraca, fusta seca i restes 
d’animals. Per l’acció dels descomponedors 
(bacteris, fongs, protozous, invertebrats 
del sòl) la matèria orgànica és descomposta 
fins a diòxid de carboni (CO2), que passa a 
l’atmosfera, i sals minerals, que s’incorpo-
ren al sòl i l’adoben. 

Desemboscar Agafar els troncs dels 
punts de tallada i treure’ls del bosc. Aquest 
trans port es fa amb animals de tir, tractors 
o sistemes de cables. En els pendents tam-
bé s’utilitzen les canaleres encavalcades, 
ide als per a fer relliscar els troncs tallats. 

Desenvolupament sostenible Idea 
que racionalitza l’activitat humana sobre 
la na tura, amb la finalitat de millorar la 
qualitat de vida dins els límits suporta-
bles pels ecosistemes. Això implica, entre 
altres aspectes, utilitzar els recursos natu-
rals re novables (fusta, aigua, sòl fèrtil) dins 
la seva capacitat de regeneració, gastar el 
mínim de recursos naturals no renovables 
(minerals, petroli) i reduir els índexs de la 
contaminació en un nivell admissible pels 
ecosistemes. 

Desertització Tendència que aboca un 
territori a la infertilitat. La provoquen so-
bretot la tallada indiscriminada d’arbres, 
dita desforestació, els incendis forestals i la 
sobreexplotació agrícola i ramadera. És un 
dels principals problemes ambientals de la 
Terra, i afecta una novena part de la super-
fície del planeta, regions àrides i se miàrides, 
on viuen uns 60 milions de persones.

Desforestació Pèrdua d’extenses àrees 
de bosc provocada per una tallada Lotal 
d’arbres sense repoblació posterior, o pels 
incendis forestals o altres catàstrofes natu-
rals. Afecta sobretot els països pobres on els 
boscos estan sobreexplotats o substi tuïts per 
conreus i pastures. Es calcula que cada any es 
perden uns 180.000 km2 de selves tropicals i 
altres terres forestals, co sa que representa un 
2% de la totalitat dels boscos del planeta. 

Destral Eina tradicional que serveix per 
a tallar, esbrancar i esporgar troncs, i pelar 
l’escorça. Modernament ha estat substituï-
da per la serra mecànica en la major part 
dels usos. 

Ecosistema Relació d’éssers vius en un 
en torn físic. Són ecosistemes un bosc, un 
prat, un llac, un riu o una costa marina. 

Efecte hivernacle Fenomen que s’origi-
na per la concentració en l’aire del diòxid 
de carboni (CO2) provinent dels gasos que 
llancen les indústries, les centrals tèrmi-
ques, els cotxes i les calefaccions. El CO2 
deixa passar la llum del sol, però en reté 
la calor. Això fa augmentar la temperatura 
atmosfèrica, fet que podria alterar signifi-
cativament el clima de la Terra. 

Esbrancar Tallar les branques d’un arbre. 
Feina forestal que consisteix a netejar els 
troncs caiguts. 

Escorça Pell porosa i aspra, rugosa o llisa, 
que protegeix el tronc i les branques. 

Espècies protegides Certes categories 
animals o vegetals emparades per la llei. 
N’està prohibida la caça, la captura, el des-
arrelament, la recol·lecció, la tinença, el 
tràfic, el comerç, la venda o l’exhibició pú-
blica, tenint-ne en compte la singularitat, 
el perill d’extinció o l’interès científic. Són 
espècies protegides la llúdriga, els ocells 
rapinyaires o el boix grèvol, per exemple. 

Esporgada Neteja selectiva de branques 
perquè un arbre creixi millor.

Esqueix Branca tendra que es talla d’un 
arbre o arbust i es planta a terra perquè hi 
arreli. 

Estassada Treball forestal que consisteix 
a aclarir i esporgar el sotabosc. 

Estrat de vegetació Conjunt de plan-
tes de la mateixa alçària dins d’un bosc. Els 
estrats més corrents són l’arbori, l’arbustiu 
i l’herbaci. 

Exòtic/a Espècie que no és natural d’un 
país; introduïda per l’home. 

Feroma Substància segregada per un és ser 
viu amb la finalitat d’atreure l’atenció dels 
seus semblants. S’utilitza artificialment 
com a trampa contra la processionària del 
pi, per exemple. 

Floema Conductes de la planta per on cir-
culen les substàncies nutritives (la saba elabo-
rada). S’origina pel creixement del càmbium. 
Les capes més exteriors del flo ema, que ja no 
condueixen saba, formen l’escorça. 

Fong Ésser viu que s’alimenta de fullaraca 
o d’altres matèries orgàniques, o que xucla 
substàncies nutritives d’altres organismes. 
Encara que se’l consideri com una planta, no 
en fa funcions bàsiques com la fotosín tesi. 
Els bolets són l’aparell reproductor de deter-
minats grups de fongs. Altres tipus els tenim 
en les floridures de la fruita, els lle vats del 
pa i la cervesa o les taques de tinya a la pell.

Fotosíntesi Conjunt de reaccions quími-
ques pròpies de les plantes, les algues i al-
guns bacteris. En aquest procés s’obte nen 
substàncies elaborades a partir de la com-
binació de l’aigua i el diòxid de car boni 
(CO2) amb l’energia solar. 

Fusta Part llenyosa d’un arbre o arbust. 
És composta bàsicament per la cel·lulosa 
i la lignina. 

Gemma Nucli de cèl·lules vegetals que 
engendraran una branca o una flor. Sol es-
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tar protegida per petites fulles en forma 
d’escata. 

Glaciació Fenomen que consisteix en un 
canvi climàtic que gela grans masses d’ai-
gua més enllà dels cercles polars. La gla-
ciació més recent de la història, ara fa un 
milió d’anys, va significar la migració de 
plantes i animals cap a les regions més tem-
perades. 

Grafiosi Malaltia provocada per un fong 
que infecta determinats arbres. Penetra a 
través de l’escorça foradada per un escara-
bat. La més coneguda és la grafiosi de l’om. 
Herba Planta sense teixits llenyosos, ge-
neralment menuda i fràgil. 

Lignina Una de les substàncies principals 
de la fusta i altres teixits vegetals als quals 
proporciona cohesió.

Llenya Troncs i branques trossejats que 
seveixen per a cremar. 

Llenyataire Persona que té l’ofici de ta-
llar arbres, fer llenya i pelar el suro, entre 
altres feines forestals. Els treballadors del 
bosc s’organitzen en colles de tres a sis 
perso nes manades per un cap. 

Màquia Comunitat vegetal densa forma-
da per arbustos alts, com el garric, l’arçot, 
el margalló, l’ullastre i l’olivella. 

Mata Arbust de poca alçària, com ara la 
farigola o el romaní. 

Matoll Comunitat vegetal on predomi-
nen arbustos petits i mitjans. Són matolls 
la garriga o la brolla d’estepes i brucs. 

Microclima Temperatura i humitat 
parti culars d’un espai delimitat. Podem 
parlar del microclima d’un bosc, una cova 
o un congost. 

Naturalitzat/da Espècies introduïdes en 
una regió i que amb el temps creixen i es 
reprodueixen espontàniament, com qual-

sevol espècie autòctona. A Catalunya el 
castanyer i el pi pinyer són espècies natu-
ralitzades. 

Nutrients Substàncies alimentàries bàsi-
ques, com el fòsfor, el nitrogen i el calci.
 
Pastura Prat d’herba on s’alimenten els 
animals domèstics o salvatges. 

Perennifoli Arbre o arbust que conserva 
les fulles durant tot l’any. Per exemple, l’al-
zina, els pins o el bruc. 

Pla de gestió Document tècnic que es-
tudia la naturalesa d’una finca o conjunt 
de fin ques forestals i en determina els ob-
jectius racionals d’explotació i conservació, 
com també els treballs que convé aplicar-hi.
 
Plaga Presència massiva d’insectes o al tres 
éssers vius que alteren notablement l’equi-
libri natural d’un ecosistema, sigui un bosc 
o bé un conreu. 

Plaguicida Preparat químic per a contro-
lar la propagació de plagues i malalties en 
boscos i conreus. Els més corrents són els 
insecticides, els fungicides i els herbicides. 

Plançó Planta jove. Són plançons els ar-
bres o arbustos que seran trasplantats. 

Planifoli Arbre de fulla ampla, com el cas-
tanyer, el faig o l’alzina. 

Plantació Sèrie d’arbres plantats en una 
superfície amb finalitats fusteres o paisat-
gístiques. 

Planter Terreny on es crien plantes, so-
bretot arbres, que es destinaran a la tras-
plantació. 

Pluja àcida Gasos de sofre i nitrogen 
pro cedents de l’activitat industrial que es 
con verteixen en àcids en entrar en contacte 
amb l’aigua dels núvols; dissolts en la pluja 
o neu, es precipiten damunt la ve getació i 
el sòl. En tractar-se d’àcids forts (sulfúric i 

nítric) malmeten les plantes, el sòl, els rius 
i els llacs.

Prat Extensió d’herba silvestre, molt so-
vint pasturada pel bestiar o dallada per a 
farratge. 

Processionària del pi Insecte que devo-
ra les fulles dels pins. La processionària és 
l’eruga de la papallona anomenada tècni-
cament Thaumetopoea pityocampa. Rep el 
nom de processionària perquè desfila en 
processó. Quan es multiplica incontro-
ladament esdevé una greu plaga forestal. 

Rebrot Branca nova que neix d’una soca 
o arrel. També se’n diu reboll o rebroll.

Recursos forestals Primeres matèries 
que s’obtenen dels boscos, sobretot la fusta 
i el suro. També són importants les pinyes, 
els bolets, les tòfones, la caça i les pastures. 

Reforestació Activitat que consisteix a 
re plantar arbres en un lloc desboscat i a 
regenerar el nou bosc. També se’n diu re-
població forestal. 

Regeneració del bosc Recuperació 
d’un bosc després d’una tala o un incendi. 
Pot ser espontània o per reforestació. 

Saba Substàncies nutritives que circulen 
per l’interior d’una planta. 

Sabana Paisatge tropical poblat per herba 
alta i algun arbre dispers. Quan hi abunden 
els arbustos es parla de sabana arbustiva. 

Serra o xerrac mecànic Eina utilitza-
da per a tallar i esbrancar troncs. 

Silvicultura Ciència que estudia i ensen-
ya com cultivar un bosc. 

Soca La part inferior i més gruixuda del 
tronc, especialment la que queda un cop 
s’ha tallat l’arbre. 

Sotabosc Vegetació que creix per sota els 

arbres d’un bosc, com ara arbustos, her bes, 
molsa i fullaraca. 

Successió natural Creixement espon-
tani de vegetació en un terreny erm: un 
pedre gar, un conreu o una pastura aban-
donats o un  terreny cremat. Aquest procés 
l’ini cien les llavors vingudes de fora o el 
rebrot de les soques i les arrels ja exis tents. 
Així, un pedregar pot convertir-se succes-
sivament en un prat, un matoll i fi nalment 
un bosc.

Suro Capa exterior de l’escorça d’alguns 
arbres formada per un teixit molt lleuger, 
porós i impermeable, que protegeix tot 
l’esquelet llenyós. El compost principal 
del suro és la suberina, substància que el 
fa impermeable. El suro més valorat és el 
de l’alzina surera, idoni per a fabricar taps i 
com a material aïllant. 

Tallades successives o progressives 
Mèto de de regeneració dels boscos que 
consis teix a tallar tots els arbres, habitual-
ment en tres etapes. La primera tallada 
se1veix per a deixar espai als arbres llavo-
rers; en la sego na, al cap d’uns quants anys, 
es tallen els arbres llavorers per facilitar el 
creixement dels plançons, i finalment, anys 
després, es tallen els últims arbres. Les ta-
llades sucessi ves es fan en algunes pinedes o 
fagedes que necessiten ombra per a créixer 
i no es poden deixar gaire al descobert. 

Tallada arreu Mètode de regeneració 
d’un bosc que consisteix a tallar tots els ar-
bres de cop. La regeneració del bosc es fa 
amb llavors o plançons, o bé deixant re-
brotar les soques. La tallada arreu s’aplica 
en boscos regulars i plantacions on els ar-
bres creixen bé amb molta llum, com les 
pollancredes, les castanyedes i algunes pi-
nedes. 

Tallada selectiva Mètode de regenera-
ció que consisteix a tallar només els arbres 
que han arribat al diàmetre final desitjat, 
per deixar espai als arbres més joves que 
van creixent. La tallada selectiva és ideal 
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en els boscos irregulars, especialment en 
aquells que necessiten ombra per a créixer, 
com els alzinars, les rouredes, les fagedes i 
algu nes pinedes. 

Temperat/da Pertanyent a latituds 
mitja nes, de clima moderat, ni molt càlid 
ni gaire fred. Per exemple l’àrea mediterrà-
nia. 

Terrenys forestals Superfícies rústiques 
integrades pels boscos, plantacions d’ar-
bres, matolls, pastures, erms, aiguamolls i 
els seus camins. Aquests terrenys estan tu-
telats per la Llei Forestal de Catalunya. 

Tinta Malaltia infecciosa produïda per 
un fong, anomenat Phytophtora cambivora, 
que afecta l’escorça i el tronc dels arbres, 
per exemple el castanyer. 

Tòfona Fong subterrani, dit tècnicament 
Tuber que té forma de tubercle berrugós o 
llis, i que comprèn algunes espècies molt 
apreciades com a condiment, com la tòfo-
na negra (Tuber melanosporum) i la tòfona 
blanca (Tuber aestivum). 

Tronc Columna vertebral de l’arbre. En-
camina les fulles cap a la llum. Condueix 
l’aigua i les sals minerals (la saba bruta) 
absorbides per les arrels cap a la capçada. 
I transporta les substàncies fabricades per 
les fulles (la saba elaborada) fins a les arrels. 

Tropical Pertanyent a les terres que limi-
ten amb l’equador, de clima molt càlid i 
humit.

Volt de canó Perímetre del tronc pres a 
1,30 metres de terra. 

Xancre Malaltia infecciosa produïda per 
un fong dit Endothia parasitica, que in fecta 
l’escorça d’arbres, com l’alzina surera i el 
castanyer. 

Xarxa alimentària o tròfica Les plan-
tes i les algues són el plat dels herbívors, 
els quals són devorats pels carnívors que, 
al seu torn, poden constituir la menja de 
carnívors superiors. Aquesta dependència 
dietètica en forma de cadena s’interrelacio-
na amb altres i teixeix la xarxa alimentària: 
la cadena blat-llagosta-serp-àguila s’inter-
secciona amb la cadena bolet-cargol-merla-
mostela, quan la merla es menja la llagosta, 
la serp la merla o l’àguila la mostela. 

Xilema Conductes de la planta per on 
cir cula l’aigua amb les sals minerals dissol-
tes (la saba bruta). S’origina pel creixement 
intern del càmbium. Cada any es forma 
una capa de xilema, coneguda també com 
a anell de creixement. El xilema és, prò-
piament, la fusta. 

Zona o àrea recreativa Espai situat 
prop d’un terreny forestal pensat per a l’ús 
pú blic i que té aparcament de vehicles, 
bar bacoes, taules, bancs, papereres, etc.
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“Un bosc no és una reunió d’arbres, sinó un club, un club molt ben orga

nitzat. Els socis d’aquest ecosistema són els éssers vius, que mantenen rela

cions en el seu ampli local social. El club funciona per un reglament intern, 

d’ordre natural, que aglutina la diversa pluralitat de membres ins crits.

 

Com en tota organització, s’ha de parlar de distintes categories socials. Les 

plantes conformen el grup més important. Es distribueixen en diferents 

estrats de vegetació: els arbres (el tipus de planta més corpulent i deter

minant) i el sotabosc, format pels arbustos (d’esquelet llenyós més humil) i 

les herbes (la mena de planta més petita de la colla i també la que pre senta 

més varietat d’espècies). 

Els animals, grup d’associats menys voluminós però molt influent, no po

drien viure dins el club si no fos per les plantes. Alguns fins i tot les uti litzen 

com a residència. Així, mentre molts insectes habiten les plantes bai xes, 

bona part d’ocells s’estimen més els àtics. El bosc acull millor els habi tatges 

per a petits animals; però, com que no discrimina ningú, també aixo pluga 

membres de més pes, com cérvols o porcs senglars... “
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