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presentació�
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
arriba al 50è aniversari havent esdevingut un referent de la
conservació de la natura als Pirineus. Essent l’únic Parc
Nacional de Catalunya, dintre de la xarxa de Parques
Nacionales, Aigüestortes és una aportació al nostre patri-
moni natural i cultural de valor excepcional.
Cinquanta anys són un període de temps prou llarg, durant
els quals s’han donat un seguit de canvis decisius, tant per
al Parc com per a l’evolució de les comarques i pobles que
integren el seu entorn. El Parc Nacional no ha restat aïllat
a aquest procés. L’ha transitat sabent adaptar-se als nous
temps. S’han elaborat nous plans de gestió per protegir de
forma efectiva els seus valors, s’han construït nous equi-
paments per acollir i informar els seus visitants, i s’han
desenvolupat nous mitjans de difusió per donar a conèixer
la realitat actual del Parc. En definitiva, Aigüestortes s’ha
mantingut com a referent de la conservació de la natura i
la biodiversitat als Pirineus, amb nous projectes per acos-
tar tota la seva riquesa natural als ciutadans.
Ara toca una nova etapa en la vida del Parc. El nou Pla
Estratègic, l’ampliació del seu territori i l’entrada en fun-
cionament de nous centres com el de Llessui li permetran
mantenir la seva funció com a pulmó biològic i natural dels
Pirineus. Sense oblidar els reptes i les perspectives que
signifiquen l’eclosió del turisme de natura i l’arribada d’una
nova generació de ciutadans més sensibles a la necesitat
d’establir un nou ordre més sostenible. Les societats con-
temporànies demostren una major consciència i preocupa-
ció per la conservació i millora del seu medi ambient. I, per
aquest motiu, valoren la importància estratègica del seus
recursos naturals i paisatgístics.
De cara al futur, el Parc Nacional ha de continuar essent

emblema de la natura i també de la cultura, perquè la natura
és un aspecte indissociable de la realitat cultural humana.
Com ens diu Steiner, Europa sempre s’ha pogut fer, i es pot
fer, a peu. La cartografia d’Europa sorgeix dels horitzons que
percep el peu humà. Aquest fet ha determinat una relació
particular entre els europeus i el seu paisatge: el paisatge ha
estat modelat, humanitzat per peus i mans.
Tot el nostre territori ha estat modelat, tant pel temps històric
geològic com pel temps històric humà. Però aquesta relació
tan estreta dels europeus amb el seu paisatge, té el seu
cantó obscur. L’ha tingut en el passat, el té ara i el tindrà en
el futur, si no posem un cert rigor en l’ordenació dels temes
ambientals, si no respectem el nostre patrimoni natural i cul-
tural i, amb aquest, la nostra identitat.
En aquest inici de segle, ens toca afrontar, amb convicció i
amb recursos, el repte d’aturar el procés de pèrdua de la bio-
diversitat del nostre territori i la necessitat de preservar les
oportunitats que ens ofereix la riquesa mediambiental del
nostre país, del nostre continent. Aigüestortes és un referent
estratègic en aquesta tasca.
Amb el suport d’una ciutadania cada vegada més compro-
mesa, conscient que necessita un futur basat en la sosteni-
bilitat econòmica, social i mediambiental. Un objectiu, i alho-
ra un imperatiu, al qual tots hi hem de contribuir perquè
forma part de la nostra identitat, de la identitat europea que
compartim, definida per la relació entre l’individu i el paisat-
ge arreu del continent. El Parc Nacional d’Aigüestortes ha
estat punt de confluència entre tots dos durant cinquanta
anys: aquesta és la seva primera i principal ambició en el
futur.

Pasqual Maragall
Molt honorable President de la Generalitat
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presentació�
Aigüertortes i Estany de Sant Maurici cumple 50 años
como Parque Nacional, una edad que a primera vista
puede parecer avanzada pero que, en la perspectiva de la
conservación de los recursos naturales, apenas constituye
un instante. En un tiempo en el que nuestro planeta, nues-
tro mundo, vive convulsiones y cambios frenéticos, el que
este privilegiado territorio se haya conservado sin mácula
durante 10 lustros puede parecer un milagro a no pocos.
El concepto de Parque Nacional, los Parques Nacionales
en sí mismos, es uno de los pocos legados perdurables del
pasado siglo. Aquellas lejanas y un poco románticas decla-
raciones de finales del siglo XIX se han convertido hoy en
pilares fundamentales de la política ambiental: son los
nudos sobre los que se ha tejido un sistema integrado de
protección y constituyen, al tiempo, un modelo distinto de
relación de las personas con el medio, un modelo que pre-
tende ser ejemplo y que hoy calificamos de sostenible.
Aigüestortes fue declarado Parque Nacional en 1955,
declaración en la que _como en casi todas- pesaron tanto
los factores naturales como la oportunidad política y las
cuestiones personales. 
Desde entonces el Parque Nacional se ha consolidado y ha
ganado presencia. Recorrer hoy día Aigüestortes es com-
probar cómo la conservación ha ganado la apuesta: nadie
puede dudar que éste es uno de los mejores ejemplos de
Parque Nacional que podemos encontrar en nuestro país,
el arquetipo, el que  se ajusta ceñido  al concepto y a la
definición.
Aigüestortes es una maravilla, compendio de la alta mon-
taña silícea, modelado por los tiempos y las fuerzas natu-
rales, en donde al paroxismo de la vieja roca se une el
efecto modelador del viento, de la nieve, de los aludes. Es
el reino de las aguas, de las cascadas, de los ibones, de los
cursos trenzados, de los ríos que se unen para dibujar
vidas. Es, en definitiva, un entramado siempre verde, y
siempre multicolor. Hay algo de imposible en todo esto,
algo que convierte este espacio en una catedral viva de la
fe en lo natural y en el hombre.
Han sido 50 años complejos en los que nuestra tan fre-
cuente actitud (y tan humana) de discutir más sobre los
nombres, los destinos y las pequeñas responsabilidades
materiales que sobre las ideas, los objetivos y las gran-
des responsabilidades trascendentes, ha conducido en
muchas ocasiones a poner al Parque Nacional como
modelo de conflicto entre Administraciones. 
Lamentablemente, en las últimas décadas hemos leído
más de la problemática administrativa y competencial
que rodeaba al Parque Nacional de Aiguestortes i Estany
de Sant Maurici que de sus valores y de la calidad de su
gestión.

Es de desear que esta etapa haya finalizado, –en este
caso como en el de toda la Red–, y que seamos capaces
de vertebrar en los próximos meses un modelo común de
gestión donde todos nos encontremos reconocidos y en
donde todos podamos colaborar para preservar nuestro
patrimonio natural.
En esto, el tiempo y el Tribunal Constitucional nos han
venido a confirmar que el modelo que se había empeza-
do a configurar en Aigüestortes puede servir de pauta y
referencia para todos, dado que su encaje jurídico es
completamente constitucional.
Aigüestortes también destaca y nos ilustra en demostrar
cómo un territorio protegido, no solo no es un lastre para
el progreso, sino que es un incentivo. Hoy el motor eco-
nómico de su comarca es el Parque. Un Parque Nacional
que, perfectamente integrado en la realidad territorial
donde se sitúa, trasciende de sus límites propiamente
dichos y se convierte en un elemento de armonización
comarcal. Las conocidas “Casas del Parque” son algo
más que puntos de información, son referentes cultura-
les de la actividad social.
En el futuro la apuesta debe mantenerse. A nuestro
Parque Nacional le debemos el reconocimiento que se le
debe por sus valores, y el compromiso de todas las
Administraciones Públicas por esforzarse en mejorar
sus posibilidades: todos estamos implicados, y todos debe-
mos aportar nuestra parte.
La Red de Parques Nacionales es una excelente referen-
cia de conjunto donde se miran todos nuestros territorios,
y es bueno reconocer que Aigüestortes, probablemente,
ha aportado más a la Red de lo que la propia Red le ha
supuesto de contrafuerte y respaldo. Es algo que debe-
mos corregir, en primer lugar porque el espacio lo mere-
ce, y en segundo lugar porque la puesta en valor de la
realidad de Aigüestortes es la mejor manera de consoli-
dar la Red.
Quiero finalmente felicitar en este Aniversario al personal
del Parque Nacional que, más allá de los conflictos com-
petenciales, ha conseguido en todo este tiempo conser-
var un territorio y hacer creíble un proyecto. Felicitar tam-
bién a la gente del Pirineo por esta su joya, y ratificar el
compromiso del Ministerio de Medio Ambiente con la Red
de Parques Nacionales, y con el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en particular.
50 años son muchos años, pero es difícil encontrar un
proyecto mas cargado de futuro que éste. Aigüestortes
está vivo y el Ministerio de Medio Ambiente sigue com-
prometido con su futuro. 

Cristina Narbona
Ministra de Medio Ambiente



intrínseco de un territorio y del modelo de organización
social que esta formulando. El resto es otra historia que
espero definitivamente logremos superar. En el fondo pre-
tendo, simplemente, hacer un poco de justicia con un terri-
torio al que quizá no hemos sabido mirar como se merecía.
La realidad es que Aigüestortes i Estany Sant Maurici es
uno de los mejores espacios naturales de nuestro país, de
los más valiosos intrínsecamente, y que la gestión que se
ha realizado en el Parque Nacional no sólo no ha minorado
los valores, sino que ha consolidado su posición. 
Los que trabajamos en espacios naturales protegidos tene-
mos tendencia a pensar que esta vocación se apoya y se
formula sobre un soporte ideológico estable desde hace
más de un siglo. Hablamos en términos poco menos que
oníricos de las primeras declaraciones y tratamos de esta-
blecer una cadena continua de argumentos y complicida-
des desde entonces hasta nuestros días, como si nada
hubiera cambiado y fueran los mismos principios de enton-
ces los que guiasen ahora la acción. Y aunque hay algo de
cierto en ello, pero también hay muchas cosas distintas.
Puede parecer que no ha cambiado nada, pero lo cierto es
que ha cambiado casi todo. Declarar un espacio protegido
hoy puede seguir siendo un desafío romántico y visionario
para unos pocos y desde unos pocos. Vivimos en una socie-
dad en que la conservación no es marginal, por el contrario,
ha penetrado en los mensajes estructurales de práctica-
mente todas las ideologías. Hoy ser conservacionista no
equivale a ser raro o nadar contracorriente, aunque a veces
el concepto esté todavía rodeado de un halo de radicalismo
y simplicidad. Hoy ser conservacionista es casi un lugar
común. Pero esa victoria social, ese reconocimiento colec-
tivo, lleva aparejado que los espacios protegidos, al decla-
rarse, ya no conforman un fin en si mismos sino que, por el
contrario, se han convertido en un instrumento, un marco
directriz para orientar todo un modelo de desarrollo y de
ordenación territorial mucho más allá de sus propios lími-
tes. Hoy declarar un espacio protegido supone algo más
que asegurar la protección de un determinado enclave, de
un singular paraje más o menos valioso, supone aceptar un
modelo de desarrollo territorial.

Declarar espacios protegidos significa no sólo organizar el
territorio hoy, sino condicionar toda su dinámica futura. Por
eso en un mundo como el nuestro, donde la protección de la
biodiversidad tiene una consideración global que alcanza a
la generalidad del territorio, y donde no debería ser preciso
proteger nada para que todo estuviera preservado, los espa-
cios protegidos tienen que articularse sobre un esquema
mucho más plural tanto en su concepción como en su alcan-
ce que el que se apoya en el discurso estrictamente protec-
cionista. Declarar espacios protegidos significa inferir orga-
nización sobre un territorio muy superior al propio espacio
que se declara, muchas veces un territorio “virtual” en
donde los vínculos sociales y económicos son incluso más
amplios y complejos que los meramente físicos. En el fondo,
la declaración de un espacio como protegido significa sin-
gularizar la alianza de futuro entre los que quieren el desa-
rrollo de la sociedad, y los que aspirar a que los paisajes que
hemos heredado de nuestros mayores formen parte del
patrimonio solidario y común que leguemos a nuestros hijos.
Esta alianza entre los conservacionistas y los desarrollistas
ha construido lugares comunes y estrategias de mutua com-
plicidad beneficiosa para ambos. El concepto de desarrollo
sostenible es quizás, en estos días, el más exitoso de estos
nuevos conceptos surgidos de la alianza, de la necesidad, y
probablemente de la evidencia de la degradación ambiental
en que vive el planeta. Pero la alianza también ha construido
contradicciones, y falsos equilibrios, y ha abierto espacio
para los vendedores de humo, para los dibujantes de espe-
jismos, y para los disimuladores de la vergüenza siempre
pertrechados de pintura verde. Ha sido una buena alianza,
pero no todos los ejemplos donde se singulariza el maridaje
se pueden calificar como satisfactorios. 
Los conservacionistas hemos aprendido a admitir, y a asumir
que los espacios protegidos son algo más que una realidad
al servicio de la protección, que deben conformar un espa-
cio vital con sus entornos en donde las comunidades locales
asuman responsabilidad y protagonismo. Que no pueden
dejar de situarse en la vanguardia ideológica sobre como
obtener respuestas económicamente cuantificables en eso
que se han venido a llamar los servicios ambientales, pero
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Durante estos últimos meses he tenido la oportunidad de
participar y asistir a algunos de los actos de celebración
del cincuentenario de la declaración de Aigüestortes i
Estany Sant Maurici como Parque Nacional. Esa presencia,
compartida con muchos otros de los que de una forma u
otra nos relacionamos con la Red de Parques Nacionales,
me ha permitido reconocer en Aigüestortes un gran espa-
cio protegido y, probablemente, el más arquetípico de todos
nuestros Parques Nacionales. Me ha permitido constatar
que, como tantas otras veces, en la búsqueda de ejemplos
notorios acerca de cómo es posible articular conservación
y calidad de vida, en este mundo globalizado y transforma-
do, a veces obviamos precisamente los mejores ejemplos,
quizá porque precisamente son los que tenemos delante de
nosotros.
La Red de Parques Nacionales es, probablemente, en tér-
minos generales, el mejor sistema de preservación de la
biodiversidad desarrollado en España nunca. Además ha
conseguido articular políticas de conservación que no se
han demostrado incompatibles, todo lo contrario, con la
mejora de la calidad de vida de los pobladores de los entor-
nos de los Parques Nacionales. Es, probablemente, un
magnífico exponente de las ideas protectoras. Y sin embar-
go, durante casi dos décadas nuestros Parques Nacionales
han estado sometidos a una disquisición jurídico-adminis-
trativa que, en muchos casos, ha postergado el análisis
riguroso sobre la realidad de estos territorios y ha difundi-
do en la opinión pública una imagen de controversia y con-
flicto. Hemos conseguido crear un gran sistema de protec-
ción, pero no hemos podido separar de la percepción
colectiva con la mínima nitidez precisa los logros para la
naturaleza y para la sociedad que esta protección ha
supuesto, de la sensación de conflicto entre las administra-

ciones territoriales y la administración general del Estado. 
No creo que debamos estar muy orgullosos, y en ello pro-
bablemente todos tenemos responsabilidad, de que con-
formar un sistema estable, equilibrado, y aceptado por
todos para proteger y gestionar lo mejor de la naturaleza
española deba ser, finalmente, el resultado de las sucesi-
vas lecturas del Tribunal Constitucional y no el fruto de un
acuerdo satisfactorio para todos cuando, todos, entende-
mos la necesidad de preservar y proteger lo mejor y más
singular de esa amalgama de naturaleza y hombre que ha
conformado en el territorio. No debería existir dificultad en
alcanzar acuerdos razonables para preservar las mejores
muestras de nuestro Patrimonio Natural, y sin embargo la
historia de estas dos décadas guarda un sabor agridulce
donde se maceran tanto los logros conseguidos como las
dificultades encontradas. 
Pero esta reflexión introductoria no pretende ir más allá en
relación con esta cuestión, entre otras cosas porque que
las cosas no siempre fueron tan sencillas como ahora
puede parecer que se quieren pintar. Mirando hacia atrás
siempre resulta fácil adivinar cual hubiera sido el camino
adecuado. Pero si quiero, simplemente, dejar caer la pre-
misa de que, en la discusión competencial, la posición de
Aigüestortes, transferida su gestión desde principios de los
ochenta a la administración de Cataluña, ha sido en unos
casos utilizada como argumento arrojadizo, para justificar
a veces la imposibilidad de la Red como concepto, y en
otros orillada, en la búsqueda de un pretexto para casi su
ignorancia. El resultado es que, probablemente, a este
espacio no se le haya prestado toda la atención que mere-
cería, y no se ha valorado, por todos, el trabajo que en él se
venía desarrollando. Y es este último aspecto el que quiero
que guíe este argumento, el del reconocimiento del valor

aigüestortes:
ese gran ejemplo, tan desconocido

b
u

tl
le

tí
 d

e
l 

p
a

rc
 n

a
c

io
n

a
l 

d
’a

ig
ü

e
st

o
rt

e
s

i 
e

st
a

n
y 

d
e

 s
a

n
t 

m
a

u
ri

c
i

�

6



9

b
u

tl
le

tí
 d

e
l 

p
a

rc
 n

a
c

io
n

a
l 

d
’a

ig
ü

e
st

o
rt

e
s 

i 
e

st
a

n
y 

d
e

sa
n

t 
m

a
u

ri
c

i

Y, al tiempo, el Parque Nacional ha sabido salirse de sus
límites para construir una vivencia en equilibrio con las
gentes, y para potenciar la utilización económica, sosteni-
ble y razonable, de sus valores. El entorno del Parque
Nacional es hoy mucho más rico que cuando el espacio fue
declarado, recorriéndolo es difícil encontrar voces contes-
tatarias a su existencia.  
Creo que por eso todos lo que trabajamos en Parques
Nacionales debemos, precisamente, en estas fechas, sen-
tar la premisa de reconocer el singular valor del espacio y
la excelente integración que ha sabido alcanzar. Esta es
una historia corta, apenas cincuenta años. Las cumbres
están y estaban ahí, como estaban el mosaico imposible de
verdes, amarillos, y rojos en otoño, o las aguas torcidas y
saltarinas dejándose caer desde los ibones colgados que
dejaron los glaciares en su huida. Todo estaba ahí, y todo
está ahí… Pero hay cosas que han dejado de estar ahí. Hay
aprovechamientos que ya no están presenten, hay edifica-
ciones que ya no ensucian el paisaje, los caminos se difu-
minan entre las rocas queriendo desaparecer, el horizonte
ha ganado grandeza, pureza y luminosidad,… Y hay cosas
que no estaban y ahora sí están; una economía social alre-
dedor del Parque Nacional, una razonable integración con
la historia y cultura, y una presencia comarcal de los ges-

tores del Parque Nacional convertidos en un habitante más,
en un miembro más de la comunidad.
Aigüestortes tiene un Patronato que funciona y quiere seguir
siendo el foro de puesta en común y búsqueda de caminos
que todo órgano de participación abierto, plural y construc-
tivo, debe aspirar a ser. Tiene un excelente plantel de profe-
sionales a los que nunca se les reconocerá lo suficiente el
trabajo que vienen desarrollando. Tiene, por fin, un marco de
acuerdo entre las diferentes administraciones que están
implicadas en la gestión del Parque Nacional y en la tutela
de la Red de Parques Nacionales. Tiene un proyecto de futu-
ro, un Plan Rector en aplicación, una propuesta de amplia-
ción encima de la mesa que presumiblemente en unos
meses pueda ver la luz, un área de influencia en la que los
gestores del Parque Nacional tienen la responsabilidad tam-
bién de contribuir a su desarrollo armónico, y tiene su gente.
No hay ninguna razón para que las cosas no vayan a seguir
caminando en los términos razonables en los que hasta
ahora han razonado. No hay ninguna razón para que no con-
tinúe siendo lo que siempre ha sido, un excelente ejemplo de
Parque Nacional. 

Jesús Casas Grande
Jefe del Área de Planificación y Programas 
Técnicos de la Red de Parques Nacionales

aigüestortes: ese gran ejemplo, tan desconocido�
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que no pueden admitirse como los únicos lugares para
hacer ejercicios de sostenibilidad. El reto de la sostenibili-
dad afecta a toda la actividad humana, y debe, obviamente,
extenderse sobre todo el territorio.
Con toda esta argamasa, y con el paso de los años, los que
trabajamos en espacios protegidos hemos conseguido
esbozar un nuevo discurso ideológico, que hasta nos
hemos atrevido a llamarlo, un poco vanidosamente, “el
nuevo paradigma de la conservación”. Aquí hablamos de
que los espacios, sin perder su misión de conservación,
deben abrirse a la sociedad, aprender a vivir con la gente
que los rodea, delegar parcelas de responsabilidad en los
más próximos, presentar un rostro amigable, confiar más
en la convicción que en la prohibición, y contribuir a crear
estructuras económicas y sociales sólidas, viables, y esta-
bles que tengan la referencia del espacio como principal
argumento para construir futuro. Y sin embargo, más allá
de los discursos y los manuales, nos faltan ejemplos exito-
sos que podamos poner encima de las mesas y en donde,
realmente, se evidencie que esto es así. Que esto es posi-
ble. La alianza existe, pero no siempre se la ve con la niti-
dez que resultaría preciso para hacerla creíble ante la
sociedad.
Por eso me parece importante, en este aniversario de la
declaración del Parque Nacional de Aigüestortes, reseñar
y pone énfasis en que quizá lo mejor de la celebración no
es que el territorio haya cumplido cincuenta años desde
que se declaró protegido, en un proceso curioso en el que,
como casi siempre, tuvo mucho más que ver la oportunidad

personal, mezcla de interés y de casualidad, que el análisis
riguroso o la planificación previa, sino que el Parque
Nacional, sin mayor conflicto, se ha convertido y está acep-
tado como el principal argumento modelador del desarrollo
en un razonable equilibrio con la Comarca y sus gentes. 
Los árboles a veces impiden ver el bosque, y la diferencia y
la distancia entre las administraciones ha desdibujado
todas las fotos de Aigüestortes y ha lastrado la gestión del
Parque Nacional de medias verdades y acuerdos no siem-
pre bien entendidos. Incluso la presencia en los medios de
comunicación de Aigüestortes siempre ha aparecido “fuera
de foco” dentro del conjunto de toda la Red de Parques
Nacionales. Nada más inadecuado e injusto. La realidad es
que, en estos años, el Parque Nacional se ha ampliado y se
ampliará más en próximas fechas. La realidad es que
Aigüestortes es, probablemente, el Parque Nacional que
mejor se adecue a la definición de lo que debe ser un
Parque Nacional, y el que menos dificultades tiene para
encontrarse cómodo dentro de las directrices generales de
la Red que establece el Plan Director establece. La realidad
es que la presión sobre los recursos naturales desde la
declaración no ha dejado de disminuir, que el conocimiento
de los valores del Parque Nacional ha aumentado, y que el
sistema de uso público permite una satisfacción razonable a
sus visitantes al tiempo que no ha restado protagonismo al
territorio, evitando una colisión entre la acción humana y el
propio recurso que se pretende apreciar, no siempre resuel-
ta de forma igualmente satisfactoriamente en algunos de
nuestros espacios nominalmente más puristas. 

�
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20 anys d’estudis limnològics 
al parc nacional d’aigüestortes i estany de sant maurici�
dels diferents processos de formació d'un estany. En la
capçalera de la vall hi ha l'estany del Bergús, amb la
cubeta excavada pel gel directament en la roca: és un
estany de sobreexcavació glacial. Més avall hi ha l'es-
tany Redó, tancat per una gran presa natural formada
per una morrena, és a dir, els materials que arrossegava
i acumulava la glacera en la seva part frontal: és un
estany d'arc morrènic. El topònim Redó i les seves
variants són molt freqüents arreu dels Pirineus, i no és
per casualitat: els dos mecanismes esmentats tendeixen
a donar lloc a cubetes de formes arrodonides. Si conti-
nuem avall, trobem l'estany Llong, encaixat en una part
estreta de la vall tallada per la glacera i tancat per un
llindar rocallós: és un estany de fons de vall. També hi ha
molts estanys Llongs i Longs als Pirineus, en referència
a la forma allargassada dels estanys de fons de vall.
Finalment, al capdavall de tota la cadena d'estanys hi ha
l'estany de Llebreta, un dels pocs casos en què l'origen
de l'estany no és ben bé glacial: en aquest cas, el que va
tancar la sortida d'aigua va ser una esllavissada de
materials inestables dipositats lateralment per la glace-
ra que baixava per la vall. 

Els estanys com a hàbitat 
Les aigües dels estanys del Parc, i de molts dels estanys
dels Pirineus, es caracteritzen químicament per ser molt
diluïdes. Això és així perquè es troben sobre roques gra-
nítiques, que es meteoritzen molt lentament i aporten
per tant poques sals a l'aigua. La composició química de
l'aigua dóna unitat a l'estany com a hàbitat, però dintre
d'ell hi ha una sèrie d'ambients particulars on la vida es
diversifica. A més de les aigües obertes, l'ambient pelà-
gic, en un estany cal distingir com a hàbitats diferen-
ciats les interfícies entre l'aigua i l'aire, el neuston, i
entre l'aigua i el fons (sediments o roques), el bentos. A
més a més, com que els estanys es glacen durant l'hi-
vern, la coberta de gel i neu també constitueix un altre
hàbitat especial. 

El plàncton
Dintre de les comunitats pelàgiques, es distingeix el
plàncton o grup organismes de mida petita que no poden
oposar-se al transport per la barreja de l'aigua, dels
organismes que poden desplaçar-se a voluntat, fona-
mentalment els peixos. Tradicionalment, en el plàncton

es distingeix entre fitoplàncton, zooplàncton i bacte-
rioplàncton. El fitoplàncton està constituït per algues
d'una sola cèl·lula o que formen colònies d'entre uns
pocs i uns quants centenars d'individus. Aquests organis-
mes tenen la capacitat de fer la fotosíntesi, i són la base
de la xarxa tròfica pelàgica, és a dir, són els productors
que sustenten bona part de la comunitat planctònica. Les
poques sals en dissolució dels estanys volen dir també
poc nodriment pel fitoplàncton. Aquesta característica
tècnicament es diu oligotròfia, manca de nutrients. La
falta de nutrients dissolts fa que alguns grups d'algues
hagin adquirit la capacitat d'alimentar-se d'organismes
més petits (generalment bacteris) que capturen i digerei-
xen. En qualsevol cas, l'oligotròfia fa que les densitats de
fitoplàncton siguin baixes i, per tant, les aigües dels
estanys pirinencs siguin molt transparents. Negre o Nere
és un altre nom d'estany comú arreu dels Pirineus (n'hi ha
diversos casos en el Parc), i fa referència a la trans-
parència de l'aigua en estanys profunds, en els quals la
llum és quasi totalment absorbida, com en un forat, i les
aigües semblen negres. El zooplàncton està constituït per
protozous (organismes d'una sola cèl·lula, amb flagels o
cilis, que els serveixen com a elements locomotors), rotí-
fers (organismes senzills pluricel·lulars, amb pèls vibràtils
al voltant de la boca, un sistema rudimentari de mastica-
ció i recoberts d'una cutícula elàstica), i tres grups de
crustacis (organismes més complexos i visibles a simple
vista; són les puces d'aigua, parents de mida petita de les
gambes): calanoides, ciclopoides i cladòcers. En la xarxa
tròfica, el zooplàncton és el grup de consumidors, amb
diferents estratègies d'alimentació: hi ha alguns proto-
zous que absorbeixen directament matèria orgànica dis-
solta, però la majoria incorporen partícules, bacteris o
altres organismes unicel·lulars petits; entre els rotífers i
els crustacis hi ha filtradors que capten cèl·lules petites
passivament, i caçadors que localitzen i capturen activa-
ment organismes fins i tot més grans que ells. L'oligotròfia
general comporta que les comunitats de zooplàncton
siguin senzilles: en els estanys pirinencs, típicament una
dotzena d'espècies de protozous i rotífers, i d'una a tres
espècies de crustacis, i sempre en baixes densitats. El
bacterioplàncton són els descomponedors del plàncton,
encarregats de descomposar els organismes morts i la
matèria orgànica dissolta a l'aigua, una part de la qual pot
venir de fora de l'estany. Juntament amb les excrecions

L'estany Vidal d'Amunt. (foto L. Camarero)
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La zona dels Pirineus on se situa el Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és la que presen-
ta una densitat d'estanys més elevada. No és estrany,
doncs, que un dels trets distintius del Parc sigui la seva
riquesa d'ecosistemes aquàtics: hi ha 644 masses d'ai-
gua, de les quals 190 són estanys pròpiament dits (més
grans de 0.5 hectàrees) i 454 són basses que poden arri-
bar a assecar-se a l'estiu. Malgrat això, els estanys són
possiblement els grans desconeguts del Parc pel públic
visitant. És així perquè, per tal d'apreciar la seva diversi-
tat i el valor com a ecosistemes, més enllà dels valors
paisatgístics més evidents pel passejant, cal submergir-
se en les aigües i mirar de prop un món que no és visible
a ull nu. La branca de la ciència que s'ocupa d'aquest
món, sovint també desconeguda pel gran públic, és la
limnologia.
La limnologia estudia les aigües continentals des d'un
punt de vista ecològic. Més col·loquialment, és com l'o-
ceanografia de les aigües dolces. Com a ciència ecològi-
ca, estudia tant el medi físic aquàtic com les comunitats
d'organismes que hi viuen i les relacions entre ells. L'any
1983 la Universitat de Barcelona va crear el Centre de
Recerca d'Alta Muntanya (CRAM), situat entre la Val
d'Aran i l'Alta Ribagorça. L'impulsor del centre va ser
Ramon Margalef (veieu El Portarró núm. 15), amb la idea
d'establir una estació per donar suport a les investiga-
cions limnològiques de camp en els Pirineus. Amb certa
mesura, el CRAM va prendre el relleu en els Pirineus del
Laboratori d'Orèdon (Massís de Neouvielle) de la
Universitat de Toulouse, molt actiu en recerca limnològi-
ca durant els anys 60 i 70. Amb el pas del temps, el CRAM
s'ha dotat de laboratoris i altra infraestructura que ha
permès desenvolupar una recerca més estable i conti-

20 anys d’estudis limnològics 
al parc nacional d’aigüestortes
i estany de sant maurici

nuada de la qual seria la d'una simple estació de camp.
A més, el CRAM ha servit de base per a estudis d'altres
branques científiques, com ara la geologia, la botànica
o la zoologia. L'any 2003 es va crear el Grup de
Limnologia, una unitat mixta entre la Universitat de
Barcelona i el Consell Superior d'Investigacions
Científiques (CSIC), que centra una part de les seves
activitats en el CRAM. En els anys 70, Margalef va diri-
gir un estudi en el qual es varen obtenir les primeres
dades limnològiques sistemàtiques d'un bon nombre
d'estanys, incloent-hi alguns del Parc Nacional. Amb
anterioritat, el propi Margalef ja havia recollit dades
biològiques més disperses. En els últims 20 anys i
escaig, el CRAM ha  realitzat bona part de la seva recer-
ca limnològica al Parc Nacional a causa de la seva pro-
ximitat, la diversitat d'ambients aquàtics que alberga i
les condicions que ofereix. Aquest article és una des-
cripció limnològica resumida dels estanys, i un repàs
dels principals resultats de les investigacions dutes a
terme en els 20 darrers anys en el Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per diversos
investigadors del CRAM.

L'origen dels estanys
La gran majoria dels estanys dels Pirineus han estat for-
mats per les glaceres que existien durant l'última gla-
ciació. El gel d'aquestes glaceres va formar, per diver-
sos mecanismes, cubetes que es van omplir d'aigua
quan el gel va fondre. Els estanys dels Pirineus tenen
doncs una edat entre uns 10.000 i uns 15.000 anys, perí-
ode en què es va donar una enretirada progressiva de
les glaceres. Al Parc Nacional, una excursió per la ribe-
ra de Sant Nicolau ofereix un exemple paradigmàtic

10
Mostreig de macroinvertebrats del l itoral de l 'estany Llong. (foto L. Camarero)
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favorables pel desenvolupament de grans poblacions de
macròfits: ja hem dit que són pobres en nutrients, tenen
aigües fredes i el litoral on arrelen està molt castigat pel
gel que es forma durant l'hivern. Tot i així, es troben
comunitats de macròfits més o menys desenvolupades i
diverses en el 70% dels estanys. La major part de macrò-
fits  que viuen en els estanys no són algues, sinó plantes
emparentades amb les terrestres que es van adaptar a
viure dins de l'aigua. De la quarantena d'espècies de
macròfits que s'han inventariat als estanys dels Pirineus
(al Parc Nacional se'n poden trobar prop d'una vintena),
només dues són algues, la resta són cormòfits, o plantes
amb teixits diferenciats que formen arrels, tiges i fulles.
La gran majoria d'aquests cormòfits aquàtics utilitzen
com a font de carboni per a la fotosíntesi el diòxid de car-
boni (CO2), tal com fan les plantes terrestres. Les aigües
dels estanys són en general lleugerament àcides i, per
això, contenen poc carboni dissolt. A més, la major part
d'aquest carboni és bicarbonat, i només una petita frac-
ció és CO2. Els cormòfits han hagut doncs de desenvolu-
par estratègies per obtenir el CO2 que és tan escàs.
Algunes espècies simplement no toleren bé la manca de
CO2 i viuen en els llacs més alcalins on la deficiència és
menor. Són elodeïds, plantes amb tiges, fulles i flors que
s'assemblen molt a plantes terrestres. Altres macròfits
han allargat molt les fulles, que floten en la superfície del
llac en contacte amb l'aire on poden captar el CO2. És el
cas de l'espargani, que forma grans extensions de fulles
flotants fàcilment observables des de la vora, per exem-
ple durant l'estiu a l'estany de Llebreta. Però el sistema
més sofisticat per obtenir CO2 és el dels isoets. Els isoets
són plantes protegides per la legislació, uns parents de
les falgueres que formen veritables prats submergits.
Sorprenentment per a una planta aquàtica, han adoptat
un metabolisme semblant al de molts cactus adaptats a
la sequera extrema. Per tal de perdre poca aigua, els
cactus capten i emmagatzemen CO2 durant la nit, quan
poden obrir els porus per on entra el CO2 (els estomes)

amb les mínimes pèrdues d'aigua per transpiració, i el
processen durant el dia quan tenen llum per fer la foto-
síntesi. Els isoets fan el mateix amb el fi d'obtenir el
màxim possible de CO2: fan funcionar la bomba de CO2
durant tota la nit per tenir-ne amb escreix durant el dia.
Les macroalgues que es troben als estanys pertanyen al
gènere Nitella, amb pseudotiges llargues que tenen rami-
ficacions més curtes en roseta i formen manyocs. Com
que poden captar bicarbonat i poden fer la fotosíntesi
amb menys llum, se n'aprofiten per ocupar les zones més
fondes dels estanys on els altres macròfits no poden
competir amb elles. A causa de les característiques quí-
miques més comunes dels estanys dels Pirineus (un baix
contingut en sals i una lleugera acidesa), esparganis, iso-
ets i Nitella són, gràcies a les seves adaptacions, els
macròfits amb més èxit.
Dintre del zoobentos també podem fer una distinció entre
els organismes petits  (microzoobentos) i els de mida més
gran (macrozoobentos), tot i que de vegades el límit entre
uns i altres és difícil de definir. Entre els primers trobem
sobretot petits crustacis similars als del plàncton, però
amb adaptacions morfològiques diferents: antenes curtes
sense capacitat natatòria, cossos menys hidrodinàmics
però més robustos i potes més fortes per viure en els
intersticis de sorres i sediments. En el macrozoobentos hi
trobem una diversitat de formes de vida més elevada:
cucs (a més dels cucs pròpiament dits, hi ha planàries i
sangoneres), hidres (uns parents dels coralls), mol·luscs
(cargolins i petxines en miniatura), sobretot moltes larves
d'insectes que tenen una fase aquàtica, unes poques formes
adultes d'insectes (escarabats d'aigua) i aràcnids (àcars
d'aigua), i alguns crustacis de mida relativament gran.

El neuston
Els organismes que viuen en la interfície aire-aigua, el
neuston, ha estat poc estudiat fins ara en els estanys piri-
nencs. En termes de quantitat aquesta fina capa d'aigua
és poc important, però sembla que la varietat de microor-

20 anys d’estudis limnològics 
al parc nacional d’aigüestortes i estany de sant maurici
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Prat d'isoets amb esparganis, semblant als que hi ha a per exemple a l'estany de Delluí. (foto E. Ballesteros)
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20 anys d’estudis limnològics 
al parc nacional d’aigüestortes i estany de sant maurici�
del zooplàncton, els bacteris són font de nutrients per
reciclar. Això es dóna  tant per la descomposició dels
composts orgànics no assimilables directament per
altres organismes en formes minerals que sí ho són d'as-
similables, com per incorporació d'aquests mateixos
composts que després aprofitaran els que s'alimenten
de bacteris. En un ambient amb gran escassesa de
nutrients aquesta tasca de reciclatge pren gran
importància. Una curiositat del bacterioplàncton dels
estanys és que són molt abundants els bacteris filamen-
tosos: hem vist que els bacteris són una presa preuada
per diversos organismes afamats, i fer-se molt llarg és
una defensa per a no ser depredat. En un món amb tan
pocs recursos, cadascú s'espavila com pot.

Els peixos
L'altre grup d'organismes pelàgics són els peixos i en els
estanys dels Pirineus, molt preferentment, les truites. La
majoria d'estanys són en llocs inaccessibles per als pei-
xos que, un cop acabada la glaciació, remuntaren els
rius per colonitzar aigües amunt. Malgrat això, hi ha pei-
xos en molts estanys, introduïts per la mà humana. Tot i
semblar-nos agrest i salvatge, el paisatge dels Pirineus
ha estat profundament humanitzat des que fa uns 5.000
anys va ser colonitzat per l'espècie humana. La desfo-
restació dels seus vessants per tal d'obtenir-ne fusta pel
carboneig que subministrava combustible a les fargues,
i per crear zones de pastura pels ramats ha estat exten-
sa i intensa, sovint més del que pensem. Els estanys
també han estat afectats per  aquest procés d'humanit-
zació. Des d'antic els pobladors dels Pirineus han intro-
duït peixos, que capturaven en els trams més baixos dels
rius, i els introdueixen en els estanys de més a dalt. Hi ha
documentació de l'Edat Mitjana que confirma això
(vegeu el Portarró núm. 16), i és probable que aquesta
pràctica sigui més antiga. A partir dels anys 50 la intro-
ducció tradicional es va intensificar, amb l'agreujant que
s'utilitzaren espècies alienes: la truita autòctona va ser
substituïda per altres de carn més preuada o més fàcils
de criar en piscifactoria. Una altra espècie introduïda és
el vairó, un petit peix que s'adapta a viure en el litoral
dels estanys i en la desembocadura dels riuets, i que és
utilitzat com a esquer viu per alguns pescadors. Després
de la jornada de pesca, algunes persones alliberen els
peixets sobrants en els estanys, negligentment o bé amb
el pensament d'afavorir les truites amb menjar. Tot el

contrari, sembla que els vairons poden depredar i destruir
les postes de les truites. A partir de la documentació exis-
tent i de testimonis de vells pescadors, s'ha pogut estimar
que a començaments del segle XX només hi havia peixos
a un 30-40% dels estanys del Parc Nacional. Avui, el 80%
dels estanys tenen peixos. Són especialment escassos
els estanys de mida relativament gran que han escapat a
la introducció de peixos. L'efecte de la introducció d'una
espècie aliena en un ecosistema té efectes importants.
Les truites són depredadors que poden afectar significa-
tivament les poblacions d'amfibis (per exemple algunes
espècies de granotes i tritons que són endèmiques dels
Pirineus), d'alguns invertebrats aquàtics i del zooplànc-
ton, especialment el de mida més gran. És per això que els
estanys de certa mida que no han sofert aquesta altera-
ció mereixen la consideració d'autèntiques relíquies
ecològiques i de refugi per a diverses espècies. La llista
no és llarga. Dintre del Parc i, per tant, protegits, hi ha: els
estanys Gelats de la Coma d'Abellers, el Blau de Colieto,
el del port de Caldes, Contraix, Bergús, port de Ratera, els
de Gavatxos i el Gran de Peguera. Més atenció requerei-
xen els de la zona perifèrica, sense protecció i, per tant,
encara en risc: l'estany Negre de Dalt i el de l'Illa a la vall
de Gerber, i els estanys Blau, Gelat, Xemeneia i Bou a la
vall de Cabanes. 

El bentos
Com en el cas del plàncton, en els organismes que viuen
en el fons dels estanys, o bentos, es fa la distinció entre
fitobentos (vegetals) i zoobentos (animals). Els organis-
mes de mida més petita que formen part del fitobentos (el
microfitobentos) són algues unicel·lulars que viuen entre
els sediments més superficials, o bé adherides a les
roques i a les fulles i tiges de plantes aquàtiques. Els
grups més habituals són: cianobacteris (abans conegu-
des com algues verd-blaves, viuen entre els sediments
més superficials o formen colònies amb formes de crosta,
filaments o masses globuloses), diatomees (cèl·lules indi-
viduals amb valves minerals silíciques, es troben entre els
sediments o formant un tapís sobre les pedres submergi-
des), quetoforals (colònies amb forma de placa sobre
plantes aquàtiques), edogonials (amb forma de filaments
curts, també sobre plantes aquàtiques), i zignemals (fila-
ments llargs sobre plantes i pedres). Però la part més vis-
tosa del fitobentos són les plantes de talla gran, o macrò-
fits. Els estanys pirinencs no són en general ambients

Imatges al microscòpi d'alguns organismes del plàncton. La mida de les imatges

no guarda les proporcions reals. (fotomuntatge M. Ventura i L. Camarero)
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on la llum pot ser, en els estanys més profunds, insufi-
cient per a la fotosíntesi. La barreja també resuspèn sedi-
ments i l'aigua més propera als sediments, que és més
rica en nutrients, i fertilitza en cert grau l'estany. En
aquestes condicions, els organismes del fitoplàncton que
predominen són els més oportunistes, de mida petita i
creixement ràpid, capaços d'aprofitar amb més eficièn-
cia els lapses més favorables en un ambient canviant. En
aquest moment comencen a aparèixer les formes més
juvenils del zooplàncton. 
Quan arriba l'estiu, el sol comença a escalfar de valent
l'aigua que està més a prop de la superfície. L'escalfa
tant que la diferència de densitat que causa la tempera-
tura impedeix que es barregin l'aigua calenta de superfí-
cie amb l'aigua freda del fons. Els estanys prou profunds
queden d'aquesta manera dividits en dos, es formen dues
masses d'aigua separades per una zona intermèdia on la
temperatura baixa bruscament. Aquesta zona es diu ter-
moclina, i actua com a una barrera entre les masses d'ai-
gua superficial, o epilimnion, i d'aigua de fons, o hipolim-
nion. La termoclina se sol situar entre els 5 i els 15 metres
de fondària, depenent de la mida de l'estany. En estanys
molt profunds, podem encara distingir entre una part de
l'hipolimnion on arriba la llum i una part més profunda on
no hi arriba. Els organismes que viuen en cada un d'a-
quests compartiments separats són diferents, i tenen
estratègies de supervivència adients a les característi-
ques de cada lloc. Així, a l'epilimnion s'han de protegir de
la radiació solar, particularment de la ultraviolada que és

molt forta. En la part de l'hipolimnion on arriba la llum, en
canvi, les condicions són òptimes per a la fotosíntesi i és
on apareixen les densitats més altes de fitoplàncton. La
gran activitat fotosintètica oxigena molt l'aigua, fins a
nivells de sobresaturació. En la majoria d'estanys, que no
passen dels 15 o 20 metres de fondària, aquesta zona
correspon al fons de l'estany. Com que per sota de la ter-
moclina la turbulència és baixa, un problema és mantenir-
se entre dues aigües i no enfonsar-se més enllà del límit
de la llum. En la zona fosca de l'hipolimnion, on els foto-
sintetitzadors no poden viure, els que hi treballen són els
bacteris. Aquests obtenen l'energia de descomposar els
materials que van sedimentant i són depredats per altres
organismes, principalment protozous. Tota aquesta activi-
tat de descomposició i respiració consumeix l'oxigen de
l'aigua. Això és important perquè en l'aigua de fons pobre
en oxigen es produeixen reaccions químiques que facili-
ten que els nutrients que hi ha en el sediment retornin a
l'aigua. Pel que fa al zooplàncton més gran, els crustacis
tenen suficient capacitat de natació per migrar amunt i
avall de la columna d'aigua, la cerca de les zones amb
fitoplàncton més abundant. Apareixen les formes adultes
dels grups de desenvolupament més ràpid (els calanoi-
des), que posen els ous que eclosionaran durant la prope-
ra temporada. Els altres grups (ciclopoides i cladòcers)
encara estan en estadis juvenils. 
Durant la tardor, l'estany torna a refredar-se fins que la
diferència de temperatura entre epi- i hipolimnion no és
tan forta i el vent pot barrejar un altre cop l'estany.

20 anys d’estudis limnològics 
al parc nacional d’aigüestortes i estany de sant maurici
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Mostreig d'aigua sobre el gel de l 'estany Vidal d'Amunt. (foto L. Camarero)
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ganismes que es troba confinada per la tensió superfi-
cial és molt gran. Els estanys de capçalera de muntanya
estan molt aïllats, no hi ha rius que comuniquin unes
valls amb altres i, per tant, una de les principals maneres
de colonització que tenen els microorganismes és per
via aèria. El neuston és el camp d'aterratge dels nouvin-
guts, i per això la diversitat és alta. A més, es dipositen
moltes partícules i molècules que fertilitzen el microhà-
bitat del neuston. Així doncs, el neuston pot tenir una
funció d'inòcul d'organismes que després s'estendran
amb més o menys èxit a la resta de la columna d'aigua.

La vida al gel
La coberta de gel que es forma durant l'hivern als
estanys és més complexa del que pot semblar a primer
cop d'ull. En primer lloc, quan les temperatures baixen
prou per gelar l'aigua de l'estany, es forma un capa de
gel transparent com un vidre. Com que no reflecteix gens
la llum, la impressió és que és molt fosc i per això se'n
diu gel negre. A continuació, a sobre del gel negre s'hi
diposita la neu que va caient. El pes de la neu i les dila-
tacions i les contraccions del gel negre poden provocar
esquerdes per on l'aigua de sota penetra en la neu i
forma una espècie de granissat. La capa més superficial
del granissat es pot glaçar durant la nit o en dies més
freds i forma un gel opac, el gel blanc. Sota aquest gel
blanc queda atrapada una capa de granissat que es
manté sense arribar a congelar-se totalment. Tot aquest
procés es repeteix diverses vegades al llarg de l'hivern,
i dóna lloc a múltiples capes alternes de granissat i gel
blanc a sobre del gel negre que arriben a gruixos acu-
mulats que generalment estan al voltant dels dos o tres
metres. Durant el procés de congelació, l'aigua expulsa
les sals que conté en dissolució, i per això la part líquida
del granissat resulta enriquida en sals i nutrients. A això
se li afegeix que la coberta de neu actua com una tram-
pa de les partícules que es dipositen a sobre (pols,
pol·len, fulles, insectes morts ...) que contribueixen a
enriquir més la sopa del granissat. La neu absorbeix part
de la llum que arriba a la superfície de la coberta de gel
i neu, però en les capes més superficials de granissat,
sobretot cap a la primavera, pot arribar encara en quan-
titat suficient per a la fotosíntesi. Per aquestes raons, tot

i que fa molt fred, el granissat esdevé un hàbitat adequat
per a molts microorganismes. Lluny de ser un ambient
mort, la coberta de gel i neu és un hàbitat ple de vida. De
fet les activitats més altes de creixement de bacteris i de
fotosíntesi mesurades en els estanys corresponen a les
comunitats d'organismes que viuen en la coberta de gel.
En un principi, el plàncton és qui aporta els organismes
que entren en les capes de granissat de la coberta des de
l'estany. En una fase més avançada es desenvolupen
comunitats diferenciades en les quals augmenten les
poblacions de bacteris i dels organismes que s’alimenten
d'ells. Els diversos estrats de granissat, formats en dife-
rents episodis d'innivació i amb més o menys influència
de l'aigua de l'estany i més o menys disponibilitat de llum
segons la seva distribució vertical, poden tenir caracte-
rístiques i comunitats ben diferenciades. En la fase final,
quan la coberta comença a desfer-se i l'aigua de fusió
que ve de fora de l'estany circula, hi ha una invasió d'or-
ganismes que possiblement provenen dels sòls, sobretot
ciliats que troben en la coberta un ambient fèrtil per
desenvolupar-se. També apareixen les algues de neu,
algues vermelles unicel·lulars que creixen sobre la neu i
en els tolls d'aigua de fusió que es formen a la coberta, i
que poden arribar a formar grans taques d'un color ver-
mellós intens. 

Els estanys, ecosistemes dinàmics
Tal com passa en els ecosistemes terrestres, els estanys
acusen el pas de les estacions. De la mateixa manera que
durant el cicle anual el bosc brota, floreix, canvia de
color, perd les fulles i es cobreix de neu, els estanys pas-
sen per diverses fases en què les condicions de vida i els
organismes que hi viuen canvien, sobretot en la part
pelàgica.
Durant la primavera es produeix la fusió del mantell de
neu de les muntanyes, i circula una gran quantitat d'aigua
que és molt diluïda. El gran cabal d'aigua de fusió renta
els estanys i és com una posta a zero que marca l'inici de
la successió anual. L'aigua dels estanys es barreja total-
ment i la turbulència arrossega amunt i avall el plàncton
fotosintètic que es veu sotmès així a condicions de llum
canviant: des de la superfície en què la radiació pot ser
excessiva hi arriba llum ultraviolada nociva, fins el fons
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Mostreig d'aigua des de la barca a l 'estany Petit de la Colomina (foto L. Camarero)



Microfòssils del sediment dels estanys. (fotomuntatge S. Pla i  L. Camarero)
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Extracció de sediments sobre l 'estany Redó d'Aigüestortes (foto B. Weitzmann)

va estenent en l'Hemisferi Nord a llarga distància, des
dels punts d'emissió fins a llocs més remots, i causava
danys seriosos en estanys, rius i boscos. En vista d'això,
en els anys 80 i 90, es va legislar i s'establiren acords per
tal de reduir les emissions d'òxids de sofre en l'atmosfe-
ra. Una manera d'avaluar l'èxit d'aquestes polítiques de
reducció, que tenen un important cost econòmic, és
observar els efectes i beneficis sobre els ecosistemes.
En els rius i estanys, el sofre contaminant acaba en forma
de sulfats, que són l'agent acidificant de l'aigua, i la
medició dels sulfats en les aigües naturals és un dels
mètodes que serveix com a control de l'impacte de la
pluja àcida. Durant els últims 10 anys, en diversos llocs
dels Pirineus les concentracions de sulfats han anat bai-
xant progressivament, indicació amb què les reduccions
estan resultant efectives, i amb un abast més enllà de les
zones on es produeix la contaminació. El mateix s'ha
constatat també en molts altres llocs d'Europa i de
l'Amèrica del Nord. Una història encara per escriure és
com es recuperaran els ecosistemes que havien estat
afectats. Aquest no ha estat el cas dels estanys dels
Pirineus. Tot i que les seves aigües baixes en sals tenen
poca capacitat de neutralitzar l'àcid, la pluja que arriba
des del sud carregada de pols del Sàhara i de la penín-
sula té un efecte neutralitzador. En l'actualitat s'està por-
tant a terme en el Parc Nacional un programa de segui-
ment de la hidrologia i la biogeoquímica de les aigües de
rius i estanys, aprofitant que la protecció que té el Parc
garanteix que no hi hauran impactes directes, requisit
que és condició necessària per establir un observatori
dels canvis ambientals globals a llarg termini.
Un altre cas de contaminació del que els estanys han

estat testimonis és el del plom, un metall pesant tòxic.
Durant els anys 60, 70 i bona part dels 80 la benzina que
es cremava tenia un additiu a base de plom. D'aquesta
manera es van emetre a l'atmosfera grans quantitats de
plom, que viatjava per l'aire i es tornava a dipositar amb
la pluja. Els estanys actuen com un gran col·lector de la
pluja, i tot el que cau en la conca i no pot ser reciclat o
assimilat, va finalment a parar als sediments de l'estany.
Així, el plom (i altres metalls pesants que l'acompanyen)
acaben concentrant-se en els sediments dels estanys, on
queden preservats. En gairebé tots els estanys la part
més superficial dels sediments, que correspon a l'època
més actual, té concentracions de plom força altes i com-
parables a les que es troben en llocs que podem consi-
derar com moderadament contaminats: sediments a prop
d'emissaris submarins d'aigües residuals, ports, badies i
estuaris amb trànsit de vaixells, rius que travessen zones
amb abocaments industrials i urbans, o grans llacs amb
ciutats a la vora. Però aquesta contaminació no és exclu-
siva dels nostres temps. En dos estanys entre la
Ribagorça i la Val d'Aran (el Redó al cap de la ribera de
Sant Nicolau en el Parc Nacional i el Redon, el que hi ha
a la val de Conangles) han aparegut concentracions de
plom més altes que les modernes en sediments que
corresponen al segle VII. L'explicació més versemblant
és una important activitat en les mines de plom de la zona
durant aquella època, amb mètodes d'extracció segura-
ment molt contaminants. Encara que l'ús de la benzina
sense plom ha reduït molt la contaminació per plom, les
emissions del passat poden tenir efectes en el futur. El
plom i altres metalls pesants no estan emmagatzemats
únicament en els sediments dels estanys, sinó que també
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L'aigua profunda pobra en oxigen, però rica en nutrients,
es barreja i fertilitza les capes d'aigua més superficials i
ben il·luminades. En aquest moment és quan la producció
de fitoplàncton integrada per tot l'estany és més alta.
Trobem una barreja de les algues que trobàvem a totes
les fondàries durant l'estiu i de noves que són afavorides
per aquest ambient de barreja. En el zooplàncton, les
femelles adultes de ciclopoides i cladòcers ja estan
madures i en breu se'ls hi afegeixen  els mascles.
Finalment, durant l'hivern, l'estany es glaça. Al principi
no hi ha molta neu acumulada sobre la coberta, i la llum
pot travessar-la. El gel en formació expulsa sals i
nutrients a l'aigua en contacte amb la coberta. Just a
sota de la coberta les condicions favorables de llum i
nodriment permeten doncs la proliferació de fitoplànc-
ton, constituït sobretot de cèl·lules petites i flagel·lades
que neden per mantenir-se a prop del gel. Més tard, quan
la neu impedeix el pas de llum a través de la coberta, el
fitoplàncton no pot créixer i sedimenta. A diferència dels
calanoides, els ciclopoides no poden produir ous que es
mantinguin fins a la següent temporada, i les femelles
han de carregar els ous tot l'hivern fins a la primavera.
En el cas dels cladòcers, els mascles poden fer acte de
presència... o no: les femelles poden reproduir-se ase-
xuadament, és a dir, clonar-se i produir filles idèntiques a
les mares sense ser fertilitzades pels mascles. En el cas
de ser fertilitzades, produeixen uns ous amb closca molt
resistent (els efipis) que poden quedar en el sediment i
eclosionar fins i tot molts anys més tard. En la fase final,
quan la coberta s'està fonent, hi ha una invasió breu de
la part superficial de l'estany per organismes que viuen
en la coberta. Durant l'hivern, com passa a l'estiu en
l'estratificació d'estiu, l'oxigen dissolt a l'aigua es va
consumint, més en les parts més fondes, perquè hi ha
menys volum d'aigua i més sediment que en gasta. La
caiguda d'oxigen facilita altre cop l'alliberament de
nutrients des del sediment a l'aigua. Aquests nutrients
fertilitzaran la barreja de primavera, la qual marcarà el
començament d'un nou cicle.

Els estanys com a sensors i registres dels canvis
ambientals
Tot el que passa dintre d'un estany, tot el que hem des-

crit fins ara, està influenciat per factors ambientals
externs que modifiquen l'entrada d'energia i materials a
l'estany. Quines són les característiques químiques de
l'aigua en cada moment, quins organismes hi viuen, en
quina quantitat, on i quan creixen estan condicionats pels
factors meteorològics que condicionen la durada de la
coberta de gel, el temps i la intensitat de l'estratificació
de l'estiu i el transport de materials des de la conca a
l'estany; i també per  la composició química de la pluja
que cau o la contaminació que hi arriba, entre d'altres
factors. Els canvis en el clima i en la contaminació tenen
doncs efectes sobre l'ecosistema dels estanys que poden
ser mesurats. Els estanys de muntanya estan situats en
una zona de clima molt extrem, en la qual petites varia-
cions poden tenir efectes accentuats, i són, per tant, molt
sensibles al canvi climàtic. D'altra banda, estan relativa-
ment lliures d'afeccions locals directes que puguin
emmascarar l'efecte d'impactes més generals. És per
això que poden ser considerats com una mena de sensors
dels canvis ambientals globals. El seguiment en el temps
dels paràmetres físics, químics i biològics dels estanys i
les seves conques, convertits d'aquesta manera en
observatoris ambientals, permet detectar, avaluar i inten-
tar predir quines són les tendències de canvi en l'
ambient, de la mateixa manera que les dades dels obser-
vatoris meteorològics permeten establir les tendències
del clima, o les dels observatoris astronòmics l'evolució
del cosmos. A més, els estanys disposen d'un sistema
d'enregistrament de tots aquests canvis: els sediments
que es van acumulant al llarg del temps. Aquests sedi-
ments tenen característiques fisicoquímiques que reflec-
teixen les condicions en que es van formar, i a més con-
tenen restes perdurables d'organismes (microfòssils) que
són testimoni de la flora i fauna que habitava els estanys
en el passat i indicadors d'unes determinades condicions
ambientals.
Un exemple de com les aigües dels estanys i els riuets
que els alimenten reflecteixen els canvis en l'ambient és
el dels sulfats i la pluja àcida. La crema de combustibles
fòssils (carbó, gasolina...) produeix fums amb òxids de
sofre, que quan es combinen amb l'aigua de l'atmosfera
donen àcid sulfúric, causant de la pluja àcida. A partir
dels anys 60 i 70 es va detectar que la pluja àcida s'esta-
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Les recerques dels padrins botànics
Les muntanyes pirinenques han sigut des de fa temps de
gran interès pels naturalistes. Ja al llarg dels segles XVIII i
XIX, juntament a les expedicions geogràfiques i cartogràfi-
ques de la serralada, sovintegen les exploracions de diver-
sos naturalistes. Eren temps durs, a les acaballes de la peti-
ta edat del gel, amb geleres molt més extenses que no pas
ara, i amb condicions climàtiques menys favorables. També
els medis disponibles per accedir a la muntanya eren molt
diferents dels actuals. Els desplaçaments s'havien de fer en
cavalleries o caminant, quan plovia l'aigua calava unes
indumentàries poc adequades, i el fred penetrava fàcilment
fins al moll del ossos. Als escrits d'aquells expedicionaris
són recurrents les referències a unes penalitats que ara
ens poden semblar exagerades. En aquest context, té lloc
l'activitat d'alguns botànics notables, exploradors incansa-
bles, com Ramond de Carbonnières o León Dufour. Fins i tot
Pietro Bubani, metge italià, va sintetitzar les seves nombro-
ses recerques en una 'Flora pyrenaea', la primera flora dels
Pirineus.
Tot i això, les terres del Parc no van ser visitades per
aquests botànics antics. Només uns pocs naturalistes
locals deixaren testimoni de la seva activitat botànica:
algunes plantes dipositades als herbaris i escasses cita-
cions recollides per Antoni C. Costa en la seva Flora de
Catalunya. En canvi, sorprèn que es tracti sobretot de plan-
tes rares, com la flor de neu (Leontopodium alpinum) troba-
da a les Pegueres de Boí pel canonge González a principis

del segle XIX i que no s'ha tornat a trobar fins el 2004. 
Del primer terç del segle XX hi ha un volum més important
de dades relatives al Parc, tot i que encara petit. Botànics
francesos de gran nivell, com Gaussen o Souliè, hi fan algu-
na expedició, i també se'n organitza alguna des de l'Institut
Botànic de Barcelona, dirigit llavors per Font i Quer.
Concretament, Werner Rothmaler visità la vall d'Espot, on
va recol.lectar abundant material que li permeté iniciar els
seus estudis en els gèneres Euphrasia i Alchemilla, tots dos
molt complexos i molt diversificats al territori del Parc. 
No va ser fins desprès de la guerra, l'estiu del 1944, que
l'Institut d'Estudis Ilerdencs, juntament amb l'Institut
Botànic de Barcelona promouen una campanya per a estu-
diar la vall de la Noguera de Tor. L'equip format per diver-
sos botànics catalans (Prudenci Seró, Antoni de Bolòs,
Eugeni Sierra,... ) sota la direcció de Pius Font i Quer va fer
una exploració força minuciosa de la Vall de Boí, des
d'Erill-la-vall i Boí en amunt per tal de estudiar-ne sobretot
la flora de plantes vasculars. Són els temps durs de la post-
gerra, però malgrat la manca de medis i que hi dedicaren
només uns divuit dies, els materials herboritzats van per-
metre a Font i Quer publicar, l'any 1947, la “Flórula de los
Valles de Bohí”. En aquesta obra es dóna una primera rela-
ció de les plantes que viuen en aquestes valls, amb indica-
ció de localitats i hàbitat per a cada espècie. Curiosament,
un altre grup de naturalistes va fer també quasi al mateix
temps una exploració itinerant, des d'Espot, passant pel
Portarró, cap a Boí i Cavallers, i Noguera de Tor avall. Com

els botànics al parc 
coneixement de les plantes 
i la vegetació
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Ramonda myconi, l ’orella d’ós, vol homenatjar amb el seu nom Ramond de Carbonnières, gran explorador dels Pirineus,
i el bòtanic català Francesc Micó
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en trobem en els sòls de les conques. En determinades
condicions, com per exemple un augment de la pluja o
de la temperatura, aquests metalls poden mobilitzar-se i
afectar els ecosistemes aquàtics. Actualment estan en
marxa dos projectes en el Parc Nacional que aborden
aquests aspectes. Un d'ells estudia els efectes dels
macròfits arrelats sobre les característiques dels sedi-
ments i l'aigua sobrenedant, incloent-hi en particular les
concentracions de metalls i la seva mobilitat. En l'altre
s'estan fent inventaris de metalls pesants en roques,
sòls, vegetació, aigua, sediments i organismes aquàtics,
i s'estudien quins factors (sobretot climàtics) controlen
la transferència dels metalls pesants entre cadascun
d'aquests compartiments de l'ecosistema.
Els organismes també deixen rastre en els sediments.
Pot ser un rastre químic, com per exemple els pigments
fotosintètics de les algues del plàncton que queden pre-
servats en els sediments. Com que cada grup d'algues té
uns pigments específics, és possible inferir quines
comunitats d'algues creixien en el passat. Altres orga-
nismes deixen restes visibles, fòssils microscòpics. Fent
un cop d'ull als sediments amb el microscopi trobem per
exemple: restes de closques de cladòcers del plàncton i
del bentos; valves de diatomees; cists de resistència d'u-
nes altres algues, els crisòfits; les càpsules que prote-
geixen el cap de les larves de quironòmid (una mena de
mosquits molt abundants que no piquen); grans de
pol·len de la vegetació terrestre que el vent ha portat.
També hi trobem partícules indicadores de combustions,
com microcarbonets, que es produeixen amb els incen-
dis forestals per exemple, o microsferes carbonàcies,
sutge, que es produeixen en combustions industrials a
altes temperatures i són signe de contaminació. 
A partir del coneixement de l'ecologia de cada grup d'or-
ganismes que trobem en els sediments antics, es pot
inferir com era l'ambient que els envoltava. Així, per
exemple, les diatomees són molt sensibles a la química
de l'aigua i han estat molt utilitzats per reconstruir el
grau d'acidesa dels estanys en estudis de l'afectació
històrica de la pluja àcida. Els quironòmids i els crisòfits
són sensibles a la temperatura. L'estudi dels crisòfits en
els estanys dels Pirineus ha servit per reconstruir el
clima dels últims 10.000 anys en aquesta zona. Els crisò-
fits mostren com el clima ha passat de ser continental al
final de la glaciació a adquirir un règim mediterrani.
Mostren també l'escalfament gradual des de l'última
glaciació i les fluctuacions que es sobreposen a aques-
ta tendència general: indiquen cicles més o menys regu-
lars d'escalfament i refredament del clima cada 2.000
anys; períodes de canvi més o menys estables com els
períodes més càlids de fa uns 8.000-8.500 anys i de les

èpoques Romana i de l'Edat Mitjana, o el refredament de
la que se'n diu la Petita Edat del Gel en el segle XV; i epi-
sodis més abruptes i de menor duració, com una pulsació
freda fa 8.200 anys, el Gran Hivern de 1076-77 que va
afectar tota Europa Occidental, o el més recent de 1962-
63, encara en la memòria de molts.

El Parc Nacional, escenari per a la recerca limnológica 
Per tot el que hem vist, els estanys dels Pirineus tenen un
valor no tan sols paisatgístic, sinó també com a reserves
de biodiversitat, observatoris del canvi ambiental i arxius
de la seva història. Tot i estar apartats de les zones més
poblades, no estan lliures d'amenaces: poden ser repre-
sats, foradats i buidats a conveniència per a la producció
d'energia elèctrica, per fer neu artificial per les pistes
d'esquí que es van estenent arreu, o per abastar d'aigua
les noves urbanitzacions que es construeixen; o es
poden introduir espècies alienes, com truites, que els fan
més atractius turísticament per a la pesca, però alteren
l'ecosistema. El desenvolupament econòmic té sovint
uns costos que cal assumir. Però cal alhora tenir cura
que els costos no siguin excessius i es converteixin en
una hipoteca per al futur. Cal planificar un desenvolupa-
ment sostenible i evitar pèrdues que siguin irreversibles.
Entre moltes altres coses, els estanys són un patrimoni
natural que cal protegir i gestionar des del coneixement
científic. La protecció que significa el Parc Nacional ofe-
reix l'oportunitat d'estudiar els estanys en l'estat més
natural possible, i sobretot garanteix que en el futur
seguiran així. Això és important de cara a l'estudi conti-
nuat per poder observar els canvis ambientals a gran
escala que s'estan produint i quina és la seva projecció
en el nostre territori. El coneixement científic pot contri-
buir a la salvaguarda de les riqueses naturals que els
parcs nacionals protegeixen i, de retorn, els parcs nacio-
nals poden oferir a la ciència un escenari privilegiat com
a observatoris ambientals.  

Lluís Camarero Galindo
Jordi Catalan Aguilà

Òbviament, en les investigacions limnològiques que s'han
portat a terme en els últims 20 anys, en el CRAM han partici-
pat (i participen) a més dels autors de l'article, altres investi-
gadors, alguns ja veterans i altres que comencen la seva
carrera científica, i als que cal reconèixer la seva tasca. Són:
Maddi Altuna, Montse Bacardit, Enric Ballesteros, Mireia
Bartrons, Frederic Bartumeus, Teresa Buchaca, Emili O.
Casamayor, Daniel Díaz de Quijano, Marisol Felip, Esperança
Gacia, Anna Hervàs, Juan Manuel Medina, Guillermo de
Mendoza, Àlex Miró, Jaume Piera, Sergi Pla, Marc Ventura i
Boris Weitzmann. 

20 anys d’estudis limnològics 
al parc nacional d’aigüestortes i estany de sant maurici

�
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comunitats, com d'hàbitats o de plantes. Les eines informà-
tiques en evolució vertiginosa durant aquest període han
permès tenir un sistema d'informació geogràfica del Parc
molt complet que facilita la gestió del seu patrimoni. 

El treball del jovent
Junt amb els estudis tradicionals de botànica dels darrers
deu anys, pren protagonisme la recerca dirigida a entendre
el funcionament de les comunitats de plantes, i els seus
aspectes dinàmics. Les conseqüències del canvi climàtic,
l'abandonament de l'explotació tradicional de muntanya, i
l'ús lúdic del Parc, demanen la recerca sobre possibles
respostes de la vegetació actual. En aquesta línia hi ha els
treballs sobre l'estructura i la dinàmica forestal de les ave-
toses i del bosc de pi negre duts a terme per Emília
Gutiérrez i els seus col.laboradors, o els desenvolupats per
membres del nostre grup de recerca (de Geobotànica i
Cartografía de la Vegetació) sobre el funcionament de
les comunitats de les congesteres, sobre les estratègies
i formes de vida de les comunitats supraforestals o sobre
els canvis de vegetació a causa de la dinàmica del límit
del bosc.
La conservació del patrimoni, en aquests moments força
ben conegut, porta a treballar també en línies més o menys
aplicades a la gestió. Els darreres anys s' han fet treballs
d'avaluació de la singularitat i l'interès naturalista del terri-
tori del Parc, d'inventariació i cartografia de detall de les
àrees de reserva integral, i de monitorització de comunitats
sensibles per poder seguir la seva resposta en front del
canvi climàtic actual. 

És curiós però si us i fixeu hem arribat a un punt on real-
ment el Parc ha deixat d'ésser un simple territori protegit
per passar a ser una entitat, com una mena d'organisme
conscient del seu cos, que coneix el que té, els perills que
l'amenacen... i que guia els seus passos més enllà de la
conservació passiva. En aquesta línia una de les darreres
actuacions ha sigut promoure la creació d'un banc de lla-
vors de les espècies del Parc que serveixi per a la conser-
vació ex situ de les més rares, emblemàtiques o interes-
sants, i per poder fer restauracions, quan calgui, amb plan-
tes pròpies del territori. 

Perspectives de futur
S'han fet i s'estan fent força coses en el camp de la botà-
nica. Tot i això, no podem donar-nos per satisfets amb el
coneixement botànic que tenim del Parc, ni tan sols pel que
fa als aspectes més fonamentals. D'una banda, cal tenir en
compte la necessitat d'actualització periòdica de les dades
de flora, si es volen controlar els canvis que hi tenen lloc,
per tal de plantejar eventualment actuacions de conserva-
ció de plantes amenaçades. D'altra banda, la modificació
del territori del Parc, incorporant nous territoris i assumint
com a pròpia la zona perifèrica, fan aconsellable l'estudi
detallat d'aquestes noves àrees, i l'actualització del catà-
leg florístic i del conspecte de vegetació. Així mateix, cal
encara un important esforç referent als grups de criptòga-
mes per assolir un nivell de coneixement raonable del
patrimoni vegetal.

Empar Carrillo i Josep M. Ninot.
Universitat de Barcelona

els botànics al parc, coneixement de les plantes i la vegetació�
Establiment d’un transsecte de vegetació per la monitorització de comunitats de congesteres a la Font del Graller

a resultat, el mateix any 1947  Llensa de Gelcén, el botà-
nic del grup, publicà també una relació de les plantes
observades. 
Ja força més tard, el 1959, un grup pluridisciplinar patroci-
nat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas i
dirigit per E. Balcells, instal·la un campament a l'estany
Llong i durant quinze dies mostregen intensament la part
alta de la vall de Boí. Formen part de l'equip Pere
Montserrat com a responsable de l'estudi de la flora vas-
cular i Creu Casas que estudiava els briòfits. Tan l'un com
l'altra van publicar els resultats més notables en revistes
especialitzades. 
Com veieu, aquests estudis botànics més antics són fona-
mentalment sobre la flora. Els movia l'interès de saber qui-
nes plantes hi havia i en quins ambients es feien. Responien
per tant a una necessitat científica bàsica, que és la inven-
tariació i descripció, i que més tard donaria pas a estudis
de vegetació i d'ecologia vegetal. De fet, durant la primera
meitat del segle XX diversos botàncis francesos ja havien
iniciat estudis d'aquesta mena (també en aquest aspecte
van anar al davant). L'any 1948 apareix el tractat de la vege-
tació alpina dels Pirineus orientals, de Josias Braun-
Blanquet, suís d'origen, però francès d'adopció. Tot i que
aquest treball no afecta directament al Parc, es tractava
d'una obra mestra per als estudis de vegetació als Pirineus. 
Tots aquests 'padrins' van posar, doncs, els fonaments
del coneixement del patrimoni botànic del Parc. Però a
més, tot i que aparentment dispersos al llarg d'un segle i
mig, van aconseguir amb el seu estímul i mestratge que
les noves generacions s'interessessin per aquest patri-
moni i continuessin dedicant esforços al seu coneixe-
ment i comprensió. 

La segona meitat del segle XX
L'escola botànica catalana, desprès dels estudis de Braun
Blanquet i d'altres treballs també pirinencs, va interessar-
se sobretot per la vegetació mediterrània, i no va ser fins
quasi els vuitanta que es dirigí un altre cop cap als Pirineus.
Mentrestant, hi havia hagut algunes noves aportacions al

coneixement de la vegetació del Parc, especialment a
càrrec de Salvador Rivas-Martínez i de Michael Gruber,
que hi aixecaren un cert nombre d'inventaris en el marc
d'estudis de més amplitud territorial. Pocs anys més tard,
els signants d'aquest escrit vam iniciar l'estudi de la flora i
la vegetació de les valls d'Espot i Boí, que llavors compre-
nien íntegrament el territori del Parc Nacional. Els resultats
dels nostres estudis de doctorat, junt amb el recull de totes
les citacions precedents, va permetre tenir una relació
exhaustiva de les plantes que hi havia al Parc, amb infor-
mació de la seva distribució i ecologia. Alhora vam catalo-
gar i estudiar també les diferents comunitats de vegetació
seguint la metodologia de Braun Blanquet. 
Cal dir que malgrat que la creació del parc és de l'any 1955,
les circumstàncies administratives no van tenir cap
incidència en els estudis botànics ni naturalístics en gene-
ral. No va ser fins al cap d'uns trenta anys que hom
comença a tenir consciència de la significació de la figura
de Parc Nacional. Un bon impuls a la recerca dins del Parc
el donaren les Jornades d'Investigació que a partir de l'any
1988 han reunit cada tres anys als investigadors que treba-
llen en temes relacionats amb al Parc, i han promogut
noves línies de recerca.
A partir de llavors els estudis de botànica han anat aug-
mentant i abraçant cada cop més àmbits. Destaquen els
dedicats a comunitats de plantes o ambients particulars i a
diversos grups de criptògames. Entre d'altres, esmentarem
els d'Enric Ballesteros referits a la vegetació dels cims i
crestes més alts (junt amb Victor Canalís) i als hidròfits dels
estanys (amb Esperança Gacia), els de Creu Casas,
Montserrat Brugués i Rosa M. Cros sobre els briòfits del
Parc, els de Jaume Cambra dedicats a les algues de les tor-
beres i d'altres ambients aigualosos, els de Xavier Llimona
sobre fongs, etc. Molts dels resultats obtinguts serveixen
per a descobrir noves línies d'estudi de gran interès, de
manera que l'increment de coneixements ha derivat en un
augment de les expectatives de nous estudis.
En un àmbit complementari, cal destacar d'aquest final del
segle XX l'esforç de cartografia i de localització tant de
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La flor de neu, (Leontopodium alpinum), molt rara als Pirineus centrals
catalans, va ser trobada al Parc a principis del segle XIX, i  fins al 2004
no s’ha tornat a retrobat.

Pius Font Quer, botànic impulsor de l’estudi de la flora de la mediterrànea occidental, va publicar al 1947 la “Flora de los Valles de Bohí”
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l’isard,
part del nostre patrimoni cultural

�

Per a una ocasió única, com és el 50 aniversari i aquest
número especial del “Portarro” que teniu a les mans, hem
volgut triar (pel que fa a la fauna) un tema “estrella”, per
lluir-nos tots plegats i explicar les vivències i desventures
d'aquest animal; i què hi estem fent (o deixant de fer) des
del Parc Nacional. 
Al Parc viuen espècies emblemàtiques, algunes amb Plans
d'Actuació per a la seva conservació (com el trencalós i la
llúdriga) i d'altres amb Plans de Maneig redactats (com el
gall fer i la perdiu blanca). Quan aquest número de la revis-
ta arribi al carrer haurà sortit també, per fi, l'Atlas dels
Ocells Reproductors del Parc Nacional i el seu entorn: una
monografia que recull la distribució de totes i cadascuna
de les espècies d'aus del nostre àmbit (i un xic més).
També podríem pensar que, si l'aigua és el principal prota-
gonista del nostre espai, cal parlar dels peixos o amfibis
vinculats a aquest element, o bé d'espècies forestals o
alpines, al cap i a la fi Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
és un parc d'alta muntanya. La cridanera marmota, un nou-
vingut al Parc des de no fa gaire temps, podria servir com
a exemple (a més, es tenen quantificades les seves colò-
nies i el seu procés expansiu). També es podia plantejar un
article resum on s'expliqués la situació de les principals
espècies de fauna.
Tenim molt per triar i explicar als nostres lectors, i és fran-
cament difícil centrar-nos en un tema o espècie en con-
cret. Repassant els números anteriors del Portarró, ens
adonem que ens havíem oblidat d'un animal molt caracte-
rístic dels Pirineus, una espècie cinegètica (excepte als
parcs nacional, òbviament); de la qual ningú, absolutament
ningú, en parlarà malament. Un animal cercat pels visitants
que volen gaudir de la seva observació. Una espècie que
va estar a punt de desaparèixer a mitjans del segle passat

a tota la serralada pirinenca, fruit de la cacera indiscrimi-
nada, però que va permetre, en algunes ocasions, poder
posar un plat a taula dels nostres padrins i padrines. Però
les coses afortunadament han canviat. Ara ja no es depèn
de la caça per a subsistir i, es just reconèixer-ho, que la
declaració de les reserves de caça i els parcs nacionals, al
llarg de la serralada pirinenca, van salvar in extremis, al
nostre protagonista: l'isard.
L'isard forma part indestriable del nostre patrimoni cultu-
ral, existeixen més de 43 paraules per definir a aquest ani-
mal al llarg dels Pirineus (Navarra, Aragó, Val d'Aran,
Catalunya, Andorra i França): paraules com sarri, isart, chi-
zardo, bouc, craba, segall, cornu, ercot i pitou, entre d'al-
tres, ressonen per les parets de la nostra serralada, tal com
esmentà Claude Berducou (la persona que més en sap de
l'isard a tot el món) a la presentació de les primeres jorna-
des sobre l'espècie que es varen celebrar a Jaca l'any
2003. Tanmateix, l'isard és l'única espècie de caça major
dels Pirineus de la qual se n'ocupa (jurídicament parlant) la
gran Europa (UE), doncs es troba inclosa a l'Annex 5 de la
Directiva Hàbitats: això vol dir que es tracta d'una espècie
d'interès comunitari i que el seu aprofitament ha de ser
objecte de mesures de gestió. Es pot caçar, però seguint
escrupolosament el que dicta l'article 14 de l'esmentada
Directiva.
L'isard és un mamífer herbívor que aprofita els recursos
disponibles de manera diferent al llarg de l'any. Aquesta
característica fa que es comporti com un nòmada de les
muntanyes. Durant l'època favorable (juny-setembre) els
isards son gregaris, especialment les femelles amb les
cries de l'any, i s'agrupen en cabrades, sovint amb les
cries d'anys anteriors, els segalls. Aprofitaran les ufanoses
pastures del medi alpí i restaran a les obagues més altes i
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frescals durant els moments de major calor. A la tardor fan
un desplaçament cap a zones  més arrecerades, sovint amb
presència d'arbres, on cercaran bolets i altres herbes. 
Coincidint amb les primeres nevades de novembre, els
isards entren en zel, un moment crucial del seu cicle anual.
Fins ben entrat el desembre, els mascles intentaran acapa-
rar al seu voltant al major nombre possible de femelles, per-
seguint amb llargues i increïbles persecucions a altres
mascles rivals que, al menor descuit, intentaran prendre-
les-hi. En aquest moment és quan es demostra la perfecta
adaptació de l'espècie a la vida a l'alta muntanya. El pelat-
ge d'hivern, amb borrissol, es una bona adaptació per al
fred intens. El cor i els pulmons permeten aprofitar l'oxigen,
més escàs a l'alta muntanya, de manera molt eficient a
l'hora de fugir de possibles depredadors. Les potes presen-
ten dues ungles molt fortes per arrapar-se al gel i grimpar
per les roques, i una membrana interdigital que uneix amb-
dues peülles per enfonsar-se menys a la neu. 
L'hivern el passaran com podran, intentant estalviar al
màxim l'energia amb una vida molt i molt sedentària. En
aquesta època aprofiten els rodals forestals més madurs
per a protegir-se de les inclemències del temps i dels grans
gruixos de neu que cobreix la muntanya. Es molt probable
trobar-los a les comunitats de transició existents entre el
bosc i els ecosistemes veïns (el que hom coneix com a
ecotons): els llindars amb prats o canals d'allaus, els
serrats pedregosos i les petites pastures intercalades dins
de les masses forestals; també aprofiten la vegetació asso-
ciada a les fonts i vores dels rierols. 
L'hivern representa una prova de foc per l'isard, sobretot el
primer any de la seva vida. Les allaus, el fred, la impossibi-
litat de pasturar pel gruix de la neu, entre altres aspectes,
passen factura i  els fan més vulnerables davant malalties i
infeccions. Darrerament s'ha diagnosticat una malaltia
específica de l'espècie atribuïda a una classe de virus
(anomenat pestivirus) que està afectant greument als seus
nuclis de població. Fa temps que ja coneixíem una altra

malaltia, la querato-conjuntivitis que afectava als ulls, i ara
malauradament, hem d'afegir un nou flagell. 
Aquesta “nova” malaltia es va detectar per primera vega-
da al Pallars i a l'Ariége francès al 2001. Posteriorment s'ha
estès per gran part del territori pirinenc afectant de
manera desigual (i depenent de les densitats poblacio-
nals) als diferents nuclis d'isards. La seva virulència en
sectors dels Pirineus Orientals (Cerdanya, sobre tot) ha
estat dramàtica.
Al Parc Nacional no podem assegurar que hi hagi arribat,
però tampoc ho podem descartar. Cal esbrinar les causes
de la recent davallada constatada durant l'any 2005 (veure
Taula de densitats). Els cadàvers trobats no tenien símpto-
mes evidents de l'esmentada malaltia (pigmentació i cai-
guda de la pell), però tot i això, els especialistes en malal-
ties de l'isard (Servei d'Ecopatologia de fauna salvatge de
la UAB), atribueixen al pestivirus alguns efectes secunda-
ris que poden provocar la mort dels animals per altres
motius (infeccions pulmonars o conjuntivitis agudes, entre
d'altres) de més difícil detecció al camp. 
És de suposar que, poc a poc, els animals que sobreviuen
a aquests dràstics episodis de mortalitat, es vagin adap-
tant a la malaltia mitjançant l'adquisició d'anticossos. Cal
doncs no baixar la guàrdia, continuar amb els seguiments
de la població, realitzar més recerca veterinària, reconsi-
derar la manera en que es fa el seu aprofitament cinegètic
i esperar una recuperació de l'espècie, tal i com s'ha pro-
duït en altres ocasions al llarg dels darrers decennis. 
Tornem al seu cicle anual: Un cop passa el pitjor moment,
l'hivern, la neu es fon i tornen a brotar els vegetals impres-
cindibles per a completar el cicle. Una bona condició
fisiològica de les femelles de més de dos anys permetrà
alletar als nounats (els cabrits), que naixeran majoritària-
ment al llarg del mes de maig. També es donen parts al mes
d'abril i juny ja que depèn de les dates de cubricions al
haver-hi anys més o menys tardaners. En tot cas, cada
femella haurà de triar un lloc discret i tranquil per a donar

a llum (sovint a l'empara de roques i sobre tot, d'arbres
vells (rabassuts i amb moltes branques). Després, poc a
poc, s'aniran aplegant fins a formar les cabrades que els
permetran passar millor el nou estiu i facilitar la super-
vivència de la descendència. 

Com els contem?
Encara que coneixem molts detalls de la vida dels isards, no
és suficient. Per poder avaluar la seva dinàmica poblacio-
nal, hem de saber quants n'hi ha i on son. Al juny i juliol, la
gran majoria de femelles, amb els respectius cabrits, van
juntes en grups més o menys nombrosos; i de matinada,
pasturen pels prats. 
El dia que ens posem d'acord, tot el personal del Parc es
mobilitza i, sempre de manera simultània, recorrem tots els
racons i valls amb l'ajuda dels prismàtics i ben acompanyats
d'un bon entrepà, doncs s'ha de matinar i emprendre una
bona caminada per poder comptar tots els isards que veiem. 
L'esforç, sense cap mena de dubte, haurà valgut la pena.
Amb les dades obtingudes, que inclouen el nombre total d'i-
sards observats, el sexe, el percentatge de cries i joves, i la
seva localització sobre un mapa, obtindrem la productivitat
i les densitats de la població, les quals ens indicaran la
tendència demogràfica dels isards al Parc Nacional. 
La població subadulta (joves d'un fins a tres anys, anomen-
tas segalls) ens donarà indicis de la taxa de supervivència,
encara que, en el cas de les poblacions on no es caça com
al Parc Nacional, cal tenir en compte el fenomen de la emi-
gració cap a altres àrees veïnes que no podrem detectar si
no és amb marcatges individuals. El Parc Nacional fa un
important paper de donant d'individus cap a la Zona
Perifèrica de protecció. Aquest fet caldria estudiar-lo amb
més deteniment (amb un programa de marcatge tal i com
s'ha realitzat en altres parcs nacionals als Pirineus i Alps)

per tal de poder tenir arguments forts per a aquelles per-
sones (cada vegada menys) que encara avui en dia qües-
tionen la prohibició de la caça als parcs nacionals. 
Cada dos o tres anys es realitza un segon cens durant la
tardor. En aquest cas, l'objectiu serà detectar el major
nombre possible de mascles (més actius i visibles durant
l'època de zel) per tal d'esbrinar la proporció de sexes o
sex-ratio  de la població. Aquest paràmetre demogràfic és
de molta importància, sobre tot als llocs on es fa gestió
cinegètica. En el nostre cas, serveix per poder comparar-
lo amb els llocs anteriorment esmentats. A més, el fet de
comptar puntualment amb un elevat nombre d'observa-
dors qualificats, recorrent el Parc, permet també observar
moltes vegades la presència d'altres espècies de fauna
difícilment detectables (com ara l'ermini o la perdiu  blan-
ca entre d'altres).
Tanmateix tots els controls de manera simultània que es
fan sobre l'espècie permetran a més, controlar l'estat sani-
tari de la població (detecció de nous brots epidemiològics
i la seva proporció en als animals visualitzats). Encara que
darrerament, s'han detectat malalties sense símptomes
aparents (des de lluny)  previs a la mort de l'individu.

Quants hi ha?
Amb els censos podem conèixer el nombre mínim d'isards
del nostre espai. És evident que no els contarem tots però
sí que podrem definir la tendència demogràfica de l'espè-
cie en un àmbit territorial concret (espai natural). A més, el
percentatge d'individus localitzats ha de ser molt alt, atès
que els isards viuen majoritàriament als espais suprafores-
tals on són més  fàcilment detectables. El problema el tin-
driem en nuclis poblacionals forestals. De tota manera, si
cada any emprem la mateixa metodologia, les mateixes
dates i idèntic personal, l'error del mostreig serà sempre el
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mateix, estadísticament parlant. Per tant, podem visualitzar
sense cap mena de dubtes la taula següent on apareix la
variació de la densitat dels isards al Parc Nacional estricte
(censos d'estiu) al llarg dels darrers catorze anys. 
L'any 1996 es va realitzar una ampliació de l'espai (s'incor-
poren gairebé 4.000 ha de la ribera de Caldes, a la vall de
Boi). Algun any concret, per problemes meteorològics o de
personal, no han estat censats tots els sectors del Parc
Nacional estricte. Per aquestes raons la densitat (relació
del nombre d'individus per unitat de superfície censada)
permet visualitzar millor la variació de la població que no
pas els nombres absoluts.

Com es pot veure, existeixen dos pics de població al 1995 i
al 2001, els quals “curiosament” són pràcticament idèntics
(11.29 i 11.68 isards per 100 ha, respectivament). Pot ser
que aquesta semblança no sigui tant anecdòtica i que ens
trobem davant una densitat que indiqui una possible satu-
ració del medi. Dit d'una altre forma, no caben més isards
al Parc Nacional estricte. Aquesta afirmació caldria ava-
luar-la i analitzar-la més detingudament i sobre tot, de
manera conjunta amb altres indrets de la Zona Perifèrica
(ja hem comentat que els segalls emigren fàcilment cap a
zones menys poblades) tot establint la dinàmica en
aquestes zones i també dels animals caçats.  
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També és necessari tenir en compte el paper transcen-
dental de les malalties en les variacions detectades. Per
tant, una primera conclusió és que cal continuar amb els
seguiments realitzats i analitzar-los de manera conjunta
amb la resta de les zones on habiten els isards, (el que
s'anomenen les unitats de gestió que, en general, coin-
cideixen en tota una conca hidrogràfica). Tanmateix cal
començar a estudiar la viabilitat de la reintroducció de
depredadors (com ara el linx) o la recent reaparició del
llop;  i mirar de veure el seu paper en la propagació de
les malalties. Realitzar més recerca veterinària i de la
dispersió dels animals,  així com de tots els aspectes
biològics i ecològics dels isards sembla del tot impres-
cindible per tal de, si més no, intentar respondre a
aquesta i d'altres preguntes. Al cap i a la fi, un Parc
Nacional (i el nostre no és una excepció) també ha estat
definit com un laboratori.  
Una espècie com la descrita, que va ajudar a passar les
penúries de la postguerra civil als nostres padrins, que

és un recurs per a l'ús públic (cercada pels visitants del
Parc), que té un important paper com a recurs tròfic per
altres espècies protegides (àguila daurada i trencalós,
entre d'altres), mereix el màxim d'interès. Ara més que
mai, quant les malalties actuen, tenim la obligació de
respondre de la manera més digna possible a aquest
patrimoni comú pirinenc que és l'isard.

Jordi Canut i Bartra

Per a més informació sobre l'espècie cal consultar els treballs:
Herrero, J.,  Escudero, E.,  Fernández de Luco, D., & García-Gon-
zález, R. (coord.). 2004. El sarrio pirenaico, Rupicapra p. pyrenaica:
Biología, patologia y gestión. Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón. 
Canut, J. & García- Ferré, D. 1994. Dades preliminars sobre l'es-
tructura i dinàmica poblacional de l'isard (Rupicapra pyrenaica) al
Parc Nacional d''Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i zona
perifèrica. La investigació al PNAESM. III Jornades sobre
Recerca, octubre 1994. Boi. DARP. Pàg. 175- 192.Variació en la densitat de l'isard (Rupicapra pyrenaica) al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (censos d'estiu) al període 1992- 2005.
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Els que vivim als Pirineus, quan baixem cap a la plana,
sentim una sensació especial. D'aquelles muntanyes
gallardes, que ens custodien des dels quatre punts cardi-
nals, dia i nit, passem a enfrontar-nos amistosament amb
un terreny obert, molt obert,  a vegades, massa obert, on
les nostres mirades i paraules es perden amb facilitat.
Ara bé, quan tornes novament cap a casa, és a dir, de la
plana cap a la muntanya, abans d'entrar als primers con-
gostos prepirinencs, les sensacions tornen a ser descon-
certants, i les paraules i les mirades, a vegades, també es
perden entre el rocam.
En el cor d'aquesta contradicció o afinitat geogràfica i
sentimental és on voldríem situar-nos mentre parlem amb
Josep Coll, professor i escriptor, nascut a la muntanya,
resident a la plana, i creador de somnis possibles i
impossibles...
En Pep, conegut al seu poble com el xic de la Rita, ens rep
molt amablement a casa seua, a les afores de Lleida. Ell
mateix diu que viu en un lloc impossible entre la vall de
Boí i la Vallferrera (són els noms dels carrers que passen
per davant i per darrera de la casa) i en tot cas, si el
carrer de la Vallferrera fos de la vall de Cabdella, podria
dir, per sorpresa de tothom, que viu al port de Rus...

Bromes a part, Pep, d'on arrenca la teva vida exacta-
ment?
Bé, jo vaig néixer a Pessonada, al Pallars Jussà, l'any mil
nou cents quaranta nou, i de fet hi vaig estar deu anys
justets. La meva mare és de les Iglésies i per això els
darrers anys vaig anar a escola allí. Tinc un bon record

del meu poble que semblava no haver canviat gens des
de feia segles. Érem molta canalla, crec recordar que
vint-i-cinc! Després de la guerra, als anys quaranta, qua-
ranta cinc, es va casar molta gent, sobretot els hereus
que es van quedar allí i els més joves. Nosaltres som fills
d'aquesta generació que havia anat a la guerra, i que es
van casar amb dones, la major part, vingudes de la mun-
tanya, de la vall de Cabdella, de la ribera de Sort.. 
De què vivien les cases del teu poble?
El camp es conreava com s'havia conreat molts anys
enrera, des de segles! Potser el que havia canviat darre-
rament eren les mules. Es llaurava ja amb mules quan els
més vells ho havien fet encara amb bous. Les mules s'a-
costumaven a comprar joves, de pollines, a la fira de
Salàs.
Quins eren els conreus  principals?
Tradicionalment s'havia conreat la vinya fins l'arribada de
la fil·loxera, a la conca de Tremp, cap a allà la primera
guerra mundial. Després del desastre que va representar
aquesta plaga se'n va tornar a plantar, però ja molt poca;
i bàsicament, del que més vivia el poble era de l'oli. A la
meva casa, les oliveres les havia plantat el rebesavi, cap
a principis del segle XIX. També, teníem un ramat d'una
cinquantena d'ovelles, que el guardava el padrí.
Combinant l'oli amb el bestiar podíem anar tirant, perquè
del blat i coses d'aquestes, gràcies que en poguessis
tenir pel gasto!
Com trobes, avui en dia, Pessonada?
L'agricultura ha desaparegut i només queden un parell de
granges de porcs, En quant a la gent, alguns treballen a la

entrevista
pep coll,
de pastor a escriptor!
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Pobla, altres han anat a viure amb els fills i la majoria de
les cases s'estan convertint en segones residències.. Els
canvis actuals són molt forts però el gran canvi va ser als
anys setanta, quan se'n va anar bona part de la gent, o al
menys, de la meva generació!
Ara, per tant, qui queda al poble de la vostra família?
La meva mare Leonor -que per cert no l'hi van dir mai així
al poble sinó Lola- encara hi viu, al menys a l'estiu. Durant
els mesos d'hivern, se'n baixa aquí a Lleida o a
Barcelona, i així veu a tots els fills. Som quatre germans:
el Ramon, la Conxita la  Carme i jo.  Som dos i dos!   
Marxes de Pessonada i... 
Marxo del meu poble, amb deu anys, perquè vull ser
capellà!! Me'n vaig a estudiar a la Seu d'Urgell. Llavors
era un cas bastant normal. Marxo entusiasmat! Al poble
teníem un capellà d'aquests moderns, que tenia un sis-
cents i amb aquell cotxe se'ns en va emportar cap a la
Seu amb altres nens d'aquells pobles. De Pessonada,
només hi era jo! Com a cabaler de casa, ja no estava des-
tinat a la terra, tot i que diuen que quan vaig néixer, el
padrí va dir ja tenim pastor!
Estudies al Seminari fins... 
Els disset o divuit anys. Després vaig anar a Barcelona,
per convalidar els estudis, cosa que per cert em va cos-
tar molt, ja que els plans d'estudis dels seminaris eren
molt diferents dels normals i finalment entro a la universi-
tat  per estudiar filosofia, filosofia pura.
Per què marxes del Seminari? Amb divuit anys, és una
decisió valenta i difícil de prendre... 
És una decisió que vas prenent lentament. Quan tenia
setze anys, van començar els dubtes i a plantejar-me si
em quedaria o no. El primer moment vaig aguantar per
allò dels amics! Un dia, en visita pastoral a Pessonada, el
bisbe Iglesias de ca de Farrero de Durro, parlava amb les
dones del poble i una d'elles li va dir, mirant a la meva
mare, veu senyor bisbe, aquesta senyora té un fill allà a la
Seu, què el coneix? Quants anys té, va preguntar el bisbe,
i li van respondre setze o disset. Llavors va arrugar el
front i va exclamar: no ho sé, no ho sé, hi ha una fil·loxe-
ra que fa poc se m'ha posat a dintre del Seminari, i no
me'n acaba de quedar cap d'aquesta edat!! Crec que
aquesta mateixa fil·loxera, al cap de dos o tres anys,
també em va agafar a mi! Són els anys seixanta i es pro-
dueixen uns canvis molt forts. El concili Vaticà provoca
una obertura cap a  fora i el món ja no és tan dolent com
deien. Pocs companys del Seminari van fer carrera uni-
versitària, pels problemes de convalidació, però la majo-
ria van acabar treballant a la banca, amb asseguradores,
en oficines. A mi, però, encara em quedaven cinc anys
per acabar.
Estudies filosofia per alguna raó especial? 
Sí! Era l'assignatura que m'agradava més allà i el que
pensava era que la filosofia em respondria moltes pre-
guntes que la teologia o la religió no m'havien solucionat;
sobretot pensava que amb els filòsofs moderns veuria
més clar què és la vida! Tanmateix vaig agafar una època
moguda a la universitat i no vaig quasi fer res! El primer
trimestre aguantava bastant però, després, així que arri-
baves al gener o febrer, hi començava a haver assemble-

es i manifestacions, la policia que entrava... i quan hi
havia aquests aldarulls, tancaven i ja no et convocaven
fins els exàmens. Estic parlant dels cursos del seixanta
nou al setanta quatre.  El que aprens a la universitat no és
tant el que es fa a les classes; sinó que aprens més a com
estudiar! Si vols fer un treball, doncs, on has d'anar, com
relacionar-te amb els professors, com funcionen les
biblioteques...
Què fas mentre estudies? 
Jo vaig haver d'estudiar treballant, perquè no m'haurien
pogut pagar els estudis a casa. Treballava a Correus, set
hores, de les set del vespre a les dos de la matinada, clas-
sificant cartes. Hi havia una sala immensa a baix al sote-
rrani i, clar, tota la classificació es feia manual. Et porta-
ven unes files de cartes impressionants a la taula i tu les
anaves passant, una per una, i les anaves classificant per
llocs. Això em permetia, al matí, anar a la universitat. A mi,
el que em sorprenia en aquella època, era que els partits
polítics deien que s'havia de destruir la universitat, que
era per a burgesos! Potser per això no em vaig compro-
metre gaire amb aquests temes de lluita política.
Quan comences a escriure? 
De petit, no m'agradava escriure gens ni llegir tampoc! A
vegades penso que em passava això perquè la llengua i la
literatura que nosaltres estudiàvem a l'escola era en cas-
tellà i, per tant, era molt lluny de la llengua que tu parla-
ves. Vaig començar a escriure quan vaig acabar la carre-
ra, a l'any setanta cinc, ara fa trenta anys, donant classes
a la Pobla, al col·legi de la Sagrada Família. Tornava al
país després d'estar quinze anys fora! Vaig redescobrir-lo
i, per tant, el veus i el valores d'una altra manera! Va ser
l'any que començava el nou pla de batxillerat que es deia
BUP i el de la mort de Franco. Començar a escriure va ser
un procés lent; al col·legi fèiem una revista, que es deia
Escudella, que després va passar a ser comarcal. A
Tremp es va fer, també, una altra revista; Lo Raier. Primer
feia alguns articles i després m'atreveixo a fer el primer
llibre que serà un recull de llegendes del Pallars que es
diu Quan Judes era fadrí i sa mare festejava... El redes-
cobriment del país i la revalorització de la llengua són els
que em fan entrar a la literatura!
De què dones classes?
El primer any, de tres o quatre assignatures: llengua cas-
tellana, llatí, filosofia i, més tard, català. Una de les hores
de llatí, amb un pacte que vam arribar amb els alumnes i
la directiva del col·legi, era per fer llengua catalana,
abans de sortir el decret pel qual el català entrava a les
escoles. Con que llavors tenia alumnes de tot el Pallars;
de la Vallferrera, de la ribera de Cardós, d'Esterri, de Sort,
a les classes de català vam fer treballs sobre dialectes i
llegendes. Va ser amb els alumnes que em vaig començar
a engrescar en aquest món! El món de la narrativa tradi-
cional i dels dialectes. Més tard, vaig fer les oposicions,
no de filosofia, sinó de català i les vaig aprovar. Em va
sapigué greu marxar, de fet, no me'n volia anar però vaig
baixar a Lleida, a l'institut Màrius Torres, i encara hi estic!
I des de Lleida comences a escriure...
Sí! Pràcticament des d'aquí he publicat tot el que he
escrit. En certa manera, té els seus avantatges perquè
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potser des de fora, quan has sortit del teu país, en aquest
cas del Pirineu o del Prepirineu, els veus d'una altra mane-
ra;  pot ser també que el mitifiques més... Crec que va bé
escriure sobre una cosa que coneixes des d'una certa
distància! Ets més objectiu i tens més facilitats per fer
comparacions amb altres llocs.
Què són per a tu els Pirineus? 
L'afició pels Pirineus la tinc des de Lleida; des de la Pobla
també, però en l'aspecte excursionista, quan realment
començo a pujar pics, a fer muntanya, és des de Lleida,
amb la SAM (Secció d'Amics de la Muntanya) de Tremp i
després amb el centre excursionista. . Després els vaig
coneixent per qüestions literàries, és a dir, quan vull fer el
recull de llegendes del Pallars del primer llibre,, i després
sobretot amb tot el procés que va precedir l'edició de les
Muntanyes Maleïdes, on vaig haver de  parlar amb dese-
nes, amb centenars de persones, sobretot gent gran..
Parlar amb la gent et fa estimar el país! Hi ha, doncs, un
doble vertent: un, més excursionista i, un altre, més humà
i literari. M'interesso pels mites, les antigues llegendes i
les narracions... Als anys vuitanta, aprenc molt dels vells i
les velles. Les dones, per exemple, tenen més memòria
narrativa ja que no la menyspreen com els homes. Aquests
consideren les llegendes fantàstiques una cosa pròpia de
gent ignorant, ruqueries... En canvi, les dones són més crè-
dules i se'n recorden més. També com l'àmbit de la dona
tradicional era la casa, les haurien sentit més vegades.
Però, clar, costa d'entrar-hi. Primer feies conversa a partir
d'alguna cosa típica del poble, i a partir d'aquí, preguntar
que si els minairons, que si les encantades... Una llegenda
difícilment te l'explicaven sencera; anaves treien trossets
de persona en persona i després ho anava cosint a la
meva manera. 
Tota aquesta tasca de recull de la memòria cultural dels
Pirineus, per què la fas? 
Hi havia una qüestió moral o cultural. Quan agafaves el

Costumari català d'en Joan Amades, i veies que en aques-
ta zona del Pirineu occidental no s'havia recollit res!
Violant i Simorra ho havia treballat però sobretot la cultura
material, dels estris, més que no pas les narracions. A mi
m'interessaven, especialment, les narracions tradicionals,
les rondalles, els miracles, els acudits, però sobretot les
llegendes perquè són les narracions que estan més arrela-
des al territori. Si aquesta tasca la haguéssim de fer avui,
ja no se'n trauria gaires fruits. A les últimes enquestes
havia trobat que hi havia gent que em deia que ho havien
llegit en un llibre, d'un llibre que les portava totes i em
treien el Quan Judes era fadrí... Per una banda et sorpre-
nia, però per l'altra, veies que el llibre havia servit perquè
aquesta memòria continués. Ara que s'havia tallat la tradi-
ció, el boca-orella a la vora del foc, només quedaven els lli-
bres, l'escola, i la cosa continuava d'una manera diferent
però amb els mateixos continguts més o menys.
Ara que has citat a Violant i Simorra, creus que va ser un
avançat, culturalment parlant, al seu temps? 
En certa manera, avançat per Catalunya. Ell se'n va anar a
Barcelona a fer de sastre i va ser des d'allí que va veure
que allò que feien al seu poble, Sarroca de Bellera, era
únic. Llàstima que es morís tan jove! Era un autodidacta i
tot ho havia après per ell; no havia anat a la universitat. La
seva obra El Pirineo Español va ser un punt de partida, que
hauria generat, si Violant i Simorra es pogut viure els anys
seixanta i setanta, amb més llibertat i més oportunitats,
multituds de nous treballs de camp, sobre el llegendari que
jo vaig treballar quasi quaranta anys després!
La teva literatura ha inspirat una cursa esportiva al Pallars,
la “Cuita al sol”, que es fa al poble d'Àreu...
Sí, es basa en un relat que es titula L'home que corria més

que el sol i que està ambientat a Pessonada, a Malpui. El
dia de la festa major, els fadrins feien una mena de cursa i
havien d'arribar a dalt d'una penya abans de que el sol
donés pas a l'ombra. Aquesta història la van posar en
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pràctica pujant al Monteixo el primer dissabte de juny...
Per cert, Malpui existeix? 
Com a poble no, però la terminologia ”pui” és bastant
pallaresa i surt a molts topònims de la zona. Neix amb la
primera novel·la que és diu El secret de la moixernera.
Volia parlar de Pessonada però, amb certa manera, de
la mateixa forma que t'inventes personatges, t'inventes
també un territori. Després hi he tornat sovint amb
altres històries ambientades i ja te'l fas una  mica a la
teva mida.
Els Pirineus i la seva gent han sofert unes transforma-
cions brutals els darrers cinquanta anys. Com ho veus tot
plegat? Les noves generacions sabran fer seu el llegat
pirinenc? 
Jo sóc optimista de mena! Veig, per exemple, i sobretot
en determinades valls, on s'ha passat d'una societat tra-
dicional i autàrquica, bàsicament ramadera, a una altra
de serveis, que la gent i els joves que es queden allà, ho
fan orgullosos i valoren tots els aspectes tradicionals; les
valls d'Àneu i la vall de Boí, en aquest sentit, crec que en
són uns bons exemples. Jo l'aspecte cultural, l'aspecte
lingüístic, comparat amb altres indrets de Catalunya, el
veig amb un bon futur. A mi em sembla que aquests
aspectes tradicionals passen a ser com a bens culturals
que tenen un futur més o menys assegurat. M'estic refe-
rint, sobretot, a la llengua. El fet de ser pirinencs crec que
no és cap inconvenient. Una altra cosa és la qüestió
econòmica, i la manera com s'encara en aquestes zones.
No és bo, per exemple, que estigui orientada cap a un
monocultiu del turisme sinó que fa falta que quedin altres
activitats, com la ramaderia de qualitat o d'altres que no
sé si dir-ne artesanals, amb petites indústries de trans-
formació i productes de qualitat. Els monocultius, torno a
dir, són perillosos i sinó pensem cinquanta anys enrere, el
que va passar amb les hidroelèctriques... Semblaven la
salvació de les valls i després, a partir d'un determinat
moment, van desaparèixer i van deixar les valls hipoteca-
des, amb molt poca gent treballant.

Quan sents que una d'aquestes valls pirinenques, abans
aïllada del món, passa a ser declarada com a Patrimoni
de la Humanitat, quina reflexió et provoca? 
En principi, positiva, sempre que no s'agafi, repeteixo,
com un monocultiu. Aquestes declaracions volen dir que
s'hi destinaran més diners, que serà coneguda a molts
llocs, i que hi vindrà més gent. Que en vingui de gent, ja
està bé; sempre i quan  també, es pugui regular millor el
turisme  i la manera en que incideix i transforma els
pobles. Per això, els plans urbanístics són importants; i
potser ens haurem de replantejar si val la pena tenir mol-
tes cases, segones residències, obertes només quinze
dies a l'any, i encara més amb aquestes cases que es fan
que semblen fotocòpies! Totes són iguals! És una qüestió
bàsica l'impacte que pot causar això al territori. Les polí-
tiques de conservació dels bens culturals, per mi , són
bastant discutibles. Per exemple, això que han fet a la
majoria de les esglésies, de rascar-les perquè es vegi
pedra vista per dins, a mi em sembla que és un error! És
un gust urbà per la pedra que, tradicionalment, no agrada
als pobles i s'ha d'amagar. La pedra és més pròpia dels
corrals, de les eres, de les bèsties! Per tant, aquestes
esglésies abans tan lluminoses pintades de calç per dins,
que ho feien per desinfectar-les, ara tan rascades a la
pedra, a mi, la veritat, em semblen corrals!!
Des de la ciutat, tu creus que es mitifica en excés la
muntanya, els Pirineus?
És que, en certa manera, la civilització ve de les ciutats.
La mateixa paraula civilització ve de civitas, que vol dir
ciutat. Els gustos de les ciutats, per tant, dominen. A més,
aquests gustos, les innovacions, la manera de veure el
món, al menys a la Mediterrània, ens han arribat pel mar.
Mil anys enrera, els Pirineus no eren encara cristians
perquè la religió no hi havia arribat; i aquesta arribarà
més tard, també, de les ciutats, i finalment ens cristianit-
zarà. Avui, una mica, passa el mateix amb els gustos: la
pedra vista no se la rebossa com es feia abans perquè a
la gent de Barcelona els hi agrada les pedres que ells no
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tenen a la ciutat. I amb el gust per la muntanya passa el
mateix. Abans, a la gent dels Pirineus, l'alta muntanya no
els agradava i això de fer pics era per ells una bestiesa!
S'ha d'admetre, doncs, que les innovacions i els gustos
venen de les ciutats. Ara, de quina manera els Pirineus
poden aportar la seva pròpia visió i enriquir-ho tot plegat?
Crec que els intel·lectuals de Barcelona han oblidat els orí-
gens pirinencs de Catalunya. És més de moda ser medite-
rrani! En canvi, a l'Edat Mitjana, l'origen dels comtats cata-
lans és pirinenc!! I això no s'ha valorat! Pels Jocs Olímpics
de 1992, quan Barcelona i Catalunya es van obrir al món, es
va agafar el model mediterrani; i el MNAC (Museu Nacional
d'Art de Catalunya) estava tancat, precisament, el més
gran dipositari de tota la pintura i el fresc pirinenc, que és
única al món; l'autèntica i més primitiva cultura pirinenca!!
Tot això, vull dir, no és casual i Barcelona, amb Catalunya
de la mà, es ven més com a mediterrània que pirinenca,
com si se n'avergonyissin!!
Els que hi som, els que hi vivim, els que ens sentim piri-
nencs, cap a on anem? 
El que ens falta són més i millors comunicacions entre les
diverses comunitats dels Pirineus. S'han de millorar les
connexions amb la cara nord i després amb les valls
d'Osca i Navarra. Hi ha molt poca connexió entre les valls
pirinenques, i per això no sabem massa el que es fa per
exemple a la Gascunya, la Bigorra o al País Basc. Sembla,
a vegades, que estem sols, que som una experiència única.
En algunes trobades que anem  fent d'escriptors, intentem
coordinar les diverses llengües pirinenques, l'occità, l'eus-
kera, l'aragonès, el català...que serien les llengües originà-
ries, no les llengües que l'han colonitzat després com el
francès o el castellà. L'any passat vam anar a Navarra, a
una zona on la frontera separava la part francesa de la
navarresa, però on els quatre pobles que hi havia formaven
part d'una mena de mancomunitat. La frontera no era un
inconvenient sinó que els hi anava bé, en treien partit,

tenien intercanvis comercials i culturals, i generava, en
general, riquesa!! És una altra forma de veure i reconside-
rar la visió més tancada que es pot tenir dels Pirineus.
Aquestes dificultats de les comunicacions entre les valls
poden haver ajudat a reforçar certs i perillosos localismes,
com si cada vall fes la seva guerra pel seu costat? 
Ja està bé que es tingui l'orgull de pertànyer a una o altra
vall però això no vol dir que no vagis a veure que fan a la
vall del costat, quins contes han escrit, quins mites han
estudiat, etc... En aquest sentit, França no és cap exemple
a seguir, al revés, en l'aspecte lingüístic, per exemple, han
eliminat pràcticament qualsevol llengua que no fos el
francès. Estic segur que la val d'Aran, si fos francesa, de
l'aranès ja no en quedaria res! En altres aspectes, en
canvi, hi trobaríem moltes coses a copiar, a imitar, per
crear més àmbits d'intercanvi sobretot cultural.
Parlant de les llengües dels Pirineus, dialectes com el riba-
gorçà o el pallarès, en l'actualitat, estan agonitzant? 
A mi em sembla que l'important, més que gastar energies
en conservar dialectes intactes, es veure que pot aportar
un dialecte a la llengua comuna. El més important, per mi,
del ribagorçà o del pallarès són el lèxic i la fraseologia, és
a dir, les expressions, que caldria aportar-les a la llengua
comuna. Els aspectes fonètics, la pronunciació, no em pre-
ocuparien gaire, ja que tot és un procés. La llengua és una
cosa viva, és un organisme que va evolucionant, que va
canviant! La llengua que vivim ara, doncs, no és la mateixa
que la del segle XVIII i, per tant, ja està bé! No ens hem de
posar pedres al fetge!
Però, per exemple, tu quants veus escrit en la carta d'un
restaurant o sents dir pel carrer escudella o olla pallare-
sa enlloc del tradicional mot de vianda, no et fa mal a les
orelles?
Sí,sí! Els aspectes semàntics i lèxics, sí! Igual que ara amb
la toponímia. Si es fan unes pistes d'esquí en un lloc,
doncs, el nom de les pistes ha de ser el dels topònims d'a-
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quell lloc i així agafen una nova vitalitat. No posem noms
d'esquiadors a les pistes o ens els inventem, agafen els
noms arrelats al territori!!
Quin paper creus que pot jugar un parc nacional en tot
aquest procés? 
La gent del territori se'l ha de sentir propi i ha de creure
que un parc nacional també li és positiu pel seu desenvo-
lupament. És com si paguessis un peatge, , ja que allò és
un bé per a tot el país, un bé que causa unes servituds al
territori i, però que al mateix temps aporta uns beneficis
que han de permetre a les  persones continuar vivint a la
seva terra  d'una manera digna. És un equilibri que costa
trobar i, per això, des del territori, de vegades es tenen
certes reticències cap  a aquesta mena de paradisos; tot
es veu més una mica més complex de com es pugui veure
des d'una ciutat. Des del punt de vista cultural, al Parc
Nacional no solament hi ha animals i plantes sinó que
també hi ha paraules a tots els indrets, hi ha llegendes i
maneres de fer relacionades amb l'element humà que és
un dels actius més importants de casa nostra..
Com ha anat l'encàrrec d'escriure un conte, La corona de
Sant Nicolau, amb motiu del cinquanta aniversari de la
seva creació?
Quan em van encarregar el conte, un conte infantil
ambientat al Parc, doncs clar, immediatament vaig pensar
en que hi hagués elements de la fantasia tradicional que,
de fet, és la que més agrada als nens. Va ser llavors quan
vaig veure, per exemple, la llegenda dels Encantats, per
una banda, i després la de Sant Nicolau, per l'altra, que
com a llegenda no té tants elements narratius però sí té
aquesta tradició de que hi ha enterrada la corona dels
reis de França. Vaig veure que, d'alguna manera, s'havien
d'unir. També que havia de ser una mena d'odissea, de
viatge, d'una banda a l'altra. Em vaig posar a treballar en
aquest sentit, escollint uns personatges en els quals es
poguessin sentir identificats els nens; que aquest viatge
els hi servís d'alguna cosa, més que pel que trobessin, ja
que moltes vegades trobes coses millors que allò que vas
a buscar! La companyia i l'amistat entre ells, el veure que
tots són necessaris. No obstant, per a mi, escriure és una
aventura. Quan començo a escriure, a vegades, un dels
al·licients és intentar acabar per veure com acaba! És
una aventura que intueixes però el que no faig mai és
començar a escriure una història quan ja la saps tota.
Començo a escriure per veure com s'anirà desplegant. Jo
n'he quedat content de com ha sortit; pensem que les lle-
gendes estan vistes per la gent gran i, per tant, fer-ho
reviure per la canalla és complicat.
Et voldríem fer, ara, un seguit de preguntes molt concre-
tes per les quals et demanen també respostes puntuals.
D'acord ! 
Som-hi! Un animal... La perdiu blanca i l'ós! L'ós perquè
és molt humà! Perquè hi ha tota una mitologia com a per-

sonificació de la natura: a l'hivern es posa a sota terra i
torna a sortir a primavera. I la perdiu, per la seva capaci-
tat de adaptar-se; és capaç de canviar d'aquesta manera
per sobreviure!!
Una planta... Potser el ginebre. Aquesta manera com arre-
la! No li fa por créixer, no ho sé! M'agrada com creix a les
pedres!
Una muntanya, un cim, un pic... M'agraden les muntanyes
del Pirineu i del Prepirineu! Una seria el Montardo,
pujant-lo per la banda de Cavallers; per l'altra banda (l'a-
ranesa) és més sobtat. Després us diria el Mont Perdut a
Ordesa; és un paisatge totalment diferent. I l'Aneto, que
em sembla que l'he pujat nou vegades! 
Un estany... El de Filià, a la Vall Fosca! És un estany que
no te l'esperes, potser acostumat com estàs allà a
Cabdella a veure'ls quasi tots arreglats i emparedats.
També m'agraden molt aquells que hi ha sota el pic de
Ventolau... els Tres Estanys, a les valls d'Àneu.
Un fruit... Els nabius més que no pas els gerds!!
Un moment de l'any... Entre la primavera i l'estiu: el mes
de juny. Tot respira!!
I ara et voldríem demanar unes visions literàries curtes
sobre...el fred! La sensació que em fa el fred és el d'una
cosa paralitzadora! En certa manera, et clava! És l'antíte-
si del moviment!
L'aigua! L'aigua, al revés! Com una cosa inquieta! Una
inquietud que inclús la veus en les aigües d'un estany!
El tocar de les campanes d'un poble! Una música que
sembla natural, com si cantés, com si formés part del
territori! Com el cant d'un ocell!
El granit! Com una pedra que algú hagués fet! Com una
espècie de formigó, com un marbre, com una pedra noble
però treballada per un artista! Com si no fos natural!
Un pastor! Em suggereix que no ha canviat res, com si la
muntanya continués igual que com fa segles! La continuï-
tat d'una tradició molt antiga!
Per acabar, un desig! 
Un desig relacionat amb els Pirineus? Home, doncs, pel
que més he treballat darrerament, les llegendes. Què tin-
guin un lloc entre els bens culturals, un lloc però viu, que
generi noves històries. Que no sigui una peça de museu i
prou!

Tots coincidim en aquest desig. Els Pirineus no poden ser
un espai estàtic, folklòric, autàrquic... com les seves
societats fins fa prop de cinquanta anys. Hem d'assumir el
repte d'obrir-nos als nous aires que contínuament traves-
sen, pels ports i collades de les nostres muntanyes, això
si, fent sentir també els nostres, uns aires sans que viat-
gen inexorablement entre la tradició i la modernitat.

Josep Maria Rispa Pifarré
Jaume Comas Ballester
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És un gran honor per a mi que des de la redacció del but-
lletí del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, el Portarró, m'hagin proposat escriure aquest arti-
cle, i més en unes dates tan assenyalades, com és l'any del
50 aniversari de la creació d'aquest espai natural de pro-
tecció especial, al menys en el moment en que escric
aquestes línies.
En primer lloc, em presentaré als lectors del butlletí i amics
del Parc i, en segon terme, reflexionaré en veu alta sobre
aspectes que considero poden ser il·lustratius de la meva
història professional com a funcionari i, més concretament,
en relació a aquest territori pirinenc .
Vaig ser director-conservador d'aquest espai protegit des
de l'any 1983 al 1990, en una època de grans canvis polítics
i socials en el nostre país. Si a cadascun dels directors que
hem passat pel Parc se'ns volgués assignar un sobrenom
crec que se'm podria qualificar com el director de la tran-
sició, no política (no vull emular els prohoms que van pro-
tagonitzar aquella etapa pocs anys abans) sinó administra-
tiva. Això no representa cap mèrit ni demèrit, sino simple-
ment que el meu treball es va veure afectat per aquella
situació. En aquell context vaig intentar adaptar-me als
canvis que es produïen i aprofitar les conjuntures que es
presentaven per treure'n el màxim profit. 
Havia començat a treballar en l'Administració de l'Estat
l'any 1975, en el Servei Provincial a Osca de l'Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).
Més tard, a finals de 1979, vaig aconseguir per oposició una
plaça del mateix organisme a Lleida. Sóc, per tant, del grup
dels pocs funcionaris en actiu que encara provenen de
l'antic règim.
Estava molt satisfet, doncs pensava i sempre he pensat que
on podia desenvolupar millor la meva feina, com a enginyer
de forests, era en l'Administració. Allí on els principis d'e-
quanimitat i d'interès general havien d'estar molt presents,
deixant en segon terme l'interès particular, i això no volia
dir no atendre les circumstàncies personals de cadascun.
El pas del temps m'ha demostrat, malauradament, que el
respecte a aquests principis és una utopia i com a tal és un

estat al que ens volem apropar però que mai s'assoleix del
tot, degut, entre d'altres factors, a les pròpies limitacions
humanes.
El cap del Servei Provincial a Lleida en aquell moment,
Antonio Monzón Perala, em va assignar la zona de l'alt
Pallars Sobirà. Recordo que em va dir, segurament per
donar-me ànims, que era una zona molt bonica i interessant,
forestalment parlant, on es podia fer una gran tasca de
repoblacions forestals. Però la veritat era que es tractava de
la brigada (llavors s'anomenava així a cadascuna de les uni-
tats territorials o funcionals en que es dividia la feina) que
no volia ningú, sobretot per la seva llunyania i complexitat, i
de fet em sembla que com a enginyer vaig assolir el rècord
de permanència continuada (10 anys).
El traspàs de funcions i mitjans de l'Administració Central a
la Generalitat de Catalunya, produït l'any 1980, va motivar
entre d'altres canvis que alguns funcionaris que treballaven
a Catalunya es ressituessin en d'altres comunitats i regions.
El director-conservador del Parc en aquell moment, José
Manuel Tobes González (malauradament mort el 1996), es va
veure afectat per aquest fet. Al quedar vacant el lloc de tre-
ball i suposo que també com a nouvingut que era jo, em van
adjudicar aquesta tasca. Justificava la decisió, segons em
va dir el meu cap, en aquell moment Carlos Pérez González,
la proximitat a la zona en que ja treballava (de fet això era
vàlid per al sector de Sant Maurici, però no per al
d'Aigüestortes), i que en tot cas era un encàrrec provisional,
mentre no trobessin la persona idònia. Aquesta provisiona-
litat va durar set anys, fins que vaig canviar de feina per prò-
pia voluntat.
Era habitual en aquells anys que la direcció de l'espai pro-
tegit es compartís amb d'altres feines. Això demostra la
poca importància que se li donava. Aquesta manca d'aten-
ció, considero que tenia que veure, amb les dificultats que
comportava la seva gestió, en part degut a les actituds dels
propietaris dels terrenys, dels ajuntaments i sobretot dels
usuaris, acostumats a un sistema o millor dit a un antisiste-
ma, que no ho posaven gens fàcil. Per fer un resum breu, es
pot esmentar que l'espai s'utilitzava per fer exercicis mili-
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tars, s'acampava indiscriminadament i es feia foc; els vehi-
cles arribaven fins a on ho permetia la seva mecànica o l'a-
treviment dels conductors, es practicava la pesca al seu
interior i la caça de manera furtiva; es recollien fongs i flors
a discreció, etc.; sense oblidar la presència de les explota-
cions hidroelèctriques amb totes les accions que requerien
el seu manteniment i funcionament.
Per intentar canviar aquella situació, o millor dit, per iniciar
alguns canvis, evidentment no estava sòl; encara que algu-
nes vegades, poques, em vaig sentir una mica desemparat
o incomprès. De fet vaig presentar la meva renúncia l'any
1987 que lògicament no va ser acceptada. El sentiment de
rebuig o de manca de suport, és normal, per altra banda,
quan es pretenen canviar actituds de persones que porten
molts anys fent el mateix o consentin que es facin, sense
problemes aparents i momentanis.  Em sentia dir, amb d'al-
tres paraules, aquesta persona es vol complicar la vida i
ens la vol complicar a nosaltres, sense necessitat.
L'etapa de transició va ser també de cohabitació amb els
representats de l'Administració Central (hi havia un direc-
tor nomenat per aquesta i d'altres funcionaris), la qual cosa
va propiciar una època de col·laboració i de rendibilització
de mitjans entre administracions, més que d'enfrontament.
Era un estat atípic no concordant amb la situació teòrica
competencial, però que va ser molt enriquidor, penso que
per ambdues parts i per al bon funcionament de l'espai.
Paradoxalment, el que havia estat el meu cap al ingressar
a l'Administració, era ara el meu contrincant. Era un situa-
ció molt curiosa que pot demostrar que de vegades les
coses funcionen malgrat tot. Guardo un excel·lent record
del senyor Monzón i del personal que d'ell depenia, però
que jo utilitzava, millor dit, servia el Parc, de mutu acord.
Vaig poder participar en les reunions anuals que organit-
zaven la resta de parcs nacionals de l'Estat, la qual cosa
em va permetre posar-me al corrent de les polítiques que

es duien a terme en la resta del territori espanyol i fora
d'aquest.
Els primers dies en que vaig prendre possessió de la nova
feina, compartida, com he dit, amb la resta del territori alto-
pallarés, vaig comptar amb quatre guardes, dos d'ells ja
jubilats (Julio Espot i Joan Gil), els únics funcionaris que hi
havia en aquell moment en el Parc, amb els quals vaig
compartir aquella mena de travessia del desert. Els tinc
molt presents en la meva memòria i als quals transmeto el
meu afecte des d'aquestes línies.
Amb aquests mitjans humans que aviat es van anar
ampliant, vam intentar despertar aquell gegant adormit,
conegut per Aigüestortes o Sant Maurici, sense més,
depenent del sector en que ens trobéssim. Era com voler
donar tot el sentit possible a aquell espai protegit, declarat
amb una de les figures més emblemàtiques de protecció
territorial a nivell mundial, la de parc nacional. Vam haver
de trencar les inèrcies per a que aquell diamant en brut,
com deia un company, es polís. No va ser una tasca fàcil.
Però jo veia i crec que també l'equip de persones que m'a-
companyava, que si no s'avançava en l'assoliment de
majors nivells de protecció i de major organització de cara,
fonamentalment, al ús públic del mateix i de retruc con-
tribuir al benestar de la població local, aquell Parc esta-
va mort. Era de domini públic que aquell Parc Nacional
no era tal, només tenia la declaració i encara feta per
raons inconfessables, i que no estava reconegut pels
organismes mundials relacionats amb la conservació de
la natura. Ens ho sentíem dir cada vegada que proposà-
vem o aplicàvem alguna nova mesura, suposo que per
contrarestar el nostre ímpetu.
En definitiva, volíem canviar la percepció de ser simple-
ment un espai bonic, quasi paradisíac, reconegut tradi-
cionalment per la gent afeccionada a la muntanya, a ser
un espai protegit amb la complicitat de tota la societat o
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Femta i rates. Ho he de reconèixer dos dels motius que
m'han vinculat al Parc durant molt de temps no són, apa-
rentment, d'allò més atraients. Més aviat tot el contrari. 
M'explico. Veureu que la meva vocació no és tan escatolò-
gica ni estranya com podria semblar, i qui sap si, al final,
també vosaltres, no acabareu redescobrint en les vos-
tres passejades pel Parc, uns punts d'interès que mai no
hauríeu sospitat.
Les femtes són un dels indicis més significatius i explícits
que podem trobar al camp dels mamífers salvatges, ani-
mals tan espectaculars i desitjats com esquerps i fonedis-
sos. L'observació i anàlisi d'aquestes restes –amb les
degudes precaucions profilàctiques– ens aporten una
valuosa i sorprenent informació sobre els seus autors. Les
femtes, com les petges i altres rastres, no només ens per-
meten verificar, percebre o reviure la presència propera
dels animals, sinó que són també un mitjà inestimable per
al seu estudi i seguiment.
Les rates, és una manera genèrica, sovint de to pejoratiu,
d'anomenar tot un grup de petits mamífers que hi estan
mes o menys emparentats. Però el fet és que de rates prò-
piament (Rattus sp.) a Aigüestortes no n'hi ha ni una i, en
canvi, al Parc hi ha un dels poblaments més diversificats,
rics i abundants de petits rosegadors (talpons, ratolins,
lirons) i insectívors (mussaranyes, almesqueres, talps...) del
país. I el seu estudi és apassionant.
Però, no he vingut tant a vendre o justificar el meu interès
concret per la descoberta de rastres o per aquests petits
animals de pèl, sinó més aviat a parlar d'allò que crec que
té de generalitzable l'afició –o devoció– que m'han desvet-
llat en el transcurs dels anys. Vull parlar, en concret, de tot
allò que pot aportar una aproximació sistemàtica i pacient
a una espècie o  grup en el seu medi natural, i m'hi vull refe-
rir, no tant des de l'obvietat científica sinó també des d'una
perspectiva més purament recreativa o fins i tot lúdica. 
Em cal fer una referència al projecte mitjançant el qual vaig
començar a treballar en el Parc en aquests temes. L'any

1989, ara ja en fa disset, i en el marc dels primers camps de
treball d'estiu per a joves organitzats a la zona (1), vam
començar a definir un projecte d'estudi naturalista sobre
carnívors i micromamífers. Projecte peculiar, atès que s'ha-
via de dur a terme amb la col·laboració dels joves inscrits en
els camps. Joves ben disposats a treballar, però sense cap
especialització en la matèria. Els objectius científics del pro-
jecte no podien ser lògicament molt ambiciosos pel que fa al
nivell d'aprofundiment o especialització metodològica,  però
sí en canvi en la projecció al llarg del temps. Estàvem ini-
ciant, de fet, un cert dispositiu de prospecció i seguiment
faunístics amb el qual, tot ajustant-nos a les possibilitats,
podíem garantir la continuïtat al llarg del temps d'una
correcta i fructífera obtenció de dades. 
No m'estendré en la descripció del projecte ni en la seva
dimensió més formativa i humana. Ho hem fet en d'altres
ocasions (2). Únicament un parell de dades  per il·lustrar la
magnitud de l'experiència: són ja vora 50 torns quinzenals
reeixits, en els quals han conviscut i treballat entre 20 i 30
joves en estret contacte amb el Parc. En total vora 1.500 par-
ticipants i més de 700 dies d'activitat al llarg d'aquests 17
anys. I els resultats del treball de recerca han generat, a
hores d'ara, una vintena de comunicacions científiques i
divulgatives en diversos formats i fòrums. El projecte ha
passat per moltes vicissituds administratives, però gaudeix
encara de molt bona salut en mans dels seus actuals res-
ponsables tècnics, agrupats en l'associació Eliomys, i ha
comptat sempre amb el suport convençut del Parc.
Allò que en vull destacar aquí és el procés i l'evolució del
coneixement lligat amb el treball naturalista i m'entretindré
explicant la recerca sobre micromamífers que vam iniciar,
com a exemple il·lustratiu. 
El fet que en el Parc hi hagués molt poca informació precisa
sobre els micromamífers que l'habitaven, ens va animar a
iniciar un treball de prospecció sobre aquest grup. Vam
establir unes parcel·les de mostreig fixes en diferents habi-
tats característics del Parc (avetosa, pineda, bosc caducifo-

d'una gran part d'ella.
Estic segur que molta gent pot pensar, segurament amb
raó, que la pressió va ser  excessiva en aquells primers
anys; però era l'única manera de sortir del pou en que
estàvem . Suposo que la gestió actual no requereix tanta
radicalitat; potser els esforços van en un altre sentit.
Vaig intentar compartir els meus coneixements, idees,
dubtes, preocupacions i satisfaccions amb totes les per-
sones que treballaven amb mi; demanant i donant explica-
cions. Ens produïa una gran satisfacció quan alguns visi-
tants deien que notaven el canvi d'actituds de la gent en
relació a d'altres espais protegits i d'un any a l'altre.
Veiem que avançàvem i  comprovàvem que es podia asso-
lir una de les finalitats més importants dels espais prote-
gits: donar informació i marcar pautes de conducta als
usuaris que havien de servir per a quan aquelles mateixes
persones es trobessin en d'altres espais naturals sense la
pressió informativa i formativa d'aquest. Sempre vaig pro-
curar que la informació reflectís la dura realitat dels eco-
sistemes de muntanya, defugint la visió tipus parc zoolò-
gic o jardí, i per tant mostrant l'explotació a que estan sot-
mesos de forma natural i per l'espècie humana. 
Una espina que se'm va quedar clavada i que demostra de
vegades la manca de comunicació entre les persones que
treballen teòricament vers els mateixos objectius, va ser
la delimitació de la zona perifèrica de protecció del Parc.
Quan s'estava elaborant la Llei de reclassificació del
mateix per part de la Generalitat de Catalunya, se'm va
demanar si creia necessari la creació d'una zona perifèri-
ca de protecció. En base a la informació que havia adqui-
rit d'altres espais protegits i a la problemàtica del nostre,
vaig dir que sí, sense dubtar, i en conseqüència em van
encomanar que delimités aquesta zona. El criteri que jo
m'havia format sobre aquesta perifèria era que havia de
ser una franja tampó per detectar i controlar totes les

actuacions que poguessin incidir d'una forma negativa
en l'espai protegit. Era una zona per protegir el Parc
més que per ser protegida per ella mateixa. Per tant
havia de tenir una certa amplitud independentment del
seu bon estat de conservació i de la qualificació i els
usos dels terrenys que la formaven. Més aviat el con-
trari, havia d'incloure tots els elements possiblement
pertorbadors per el Parc. Quan es va promulgar la Llei
se li van atorgar a aquesta franja unes característiques
i restriccions pròpies d'un espai protegit; per la qual
cosa per salvaguardar els interessos locals afectats es
va optar per canviar la amplitud d'aquesta més que per
canviar les mesures de protecció a que estava sotme-
sa. Va ser com una mena d'ampliació encoberta del
Parc. És una experiència que convé conèixer per no
caure en incongruències semblants.
Quan em pregunten què és el que més valoro d'aquells
anys, què guardo dintre meu, responc sens dubte que
són les persones amb les quals vaig tractar; tant les que
constituïen el meu equip de treball, com els propis veïns
dels pobles de la zona d'influència i per descomptat els
seus representants. El contacte amb les persones és el
que més recordo i és el que crec m'ha aportat més for-
mació i satisfacció, encara que en aquells moments
algunes d'aquestes relacions no fossin fàcils; però
aquella dificultat encara va enriquir més la meva condi-
ció humana i sobretot em va ensenyar a defugir de les
veritats absolutes. Per tant considero que realment no
m'he quedat amb la bellesa del paisatge o la singulari-
tat dels recursos naturals del Parc, sino amb les per-
sones, amb la fauna humana que em va aguantar
durant aquells set anys de la meva vida professional.
Però... és que aquestes persones també formen part
del Parc Nacional.

Hèctor Pipió i Gelabert
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mateixes dates. Mitjançant un dispositiu de captura i
recaptura és possible detectar, identificar i mesurar els
animals i obtenir una estima de la seva abundància
poblacional.
En un principi, les expectatives que trobaríem exactament
en els llocs de prospecció eren relativament incertes.
Teníem, només, una informació genèrica a través d'estudis
fets en altres llocs. Però amb el temps i amb els nous mos-
trejos, és van anar perfilant unes comunitats característi-
ques de cada lloc. 
La multiplicitat de parcel·les distribuïdes en diferents punts
i ambients ens feien possible descobrir o confirmar aquells
factors, evidents uns, més subtils d'altres, que afectaven
els animals. Podíem avaluar la influència de factors de
caràcter més general com l'altitud o l'exposició solar, així
com ponderar la força d'aspectes molt més locals, del
microhàbitat dels animals: la presència o no d'estructures
on amagar-se i moure's, el recobriment arbustiu, el grau i
estat de fusta morta... 
La multiplicitat de mostrejos en els anys successius ens va
fer adonar, i valorar, la importància  que poden tenir varia-
bles d'incidència més estacional i irregular. Els nivells de
producció vegetal,  la contundència de la innivació d'un
hivern, la interacció entre diferents espècies... Vam consta-
tar, entre d'altres aspectes, que les fluctuacions poblacio-
nals d'aquests petits mamífers, sensibles a uns i altres fac-
tors,  poden ser molt acusades i brusques. 
A poc a poc, les incerteses inicials van donar pas a una
visió molt més precisa d'allò que podíem trobar en les
noves prospeccions, i esperar uns determinats marges de
variació demogràfica d'acord amb les característiques
ambientals dels indrets.
Curiosament, va arribar un punt que, encara que en una
nova campanya no trobéssim res de res, podíem tornar a
casa plenament satisfets. Una aparent manca de resultat
no és un resultat negatiu o en blanc, sinó un resultat signi-
ficatiu més, o potser, especialment significatiu (en el
benentès que els protocols s'han aplicat correctament, és
clar !). Un nou glop de coneixement de totes maneres. Cal
dir també que, per als joves col·laboradors que ens ajuda-
ven, participants puntuals en una única campanya i amb
una forta expectativa per veure de prop els animals, encai-
xar l'interès d'un resultat “zero” els era bastant més difícil.
I així, si en les nostres primeres passejades pel Parc, lirons,
ratolins, talpons i companyia, els imaginàvem tan sols com

L'Associació que tinc l'honor de presidir ha estat una de les
entitats més actives de Catalunya en la defensa del patri-
moni natural dels Pirineus. Des de la seva creació l'any
1976, DEPANA (Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural)
ha actuat de manera prioritària en divulgar els extraordina-
ris valors naturals d'aquesta serralada, així com en recla-
mar la seva conservació. En aquest sentit, el Parc Nacional
ha estat un dels punts centrals d'intervenció en els afers
ambientals pirinencs. De fet, fa més de catorze anys que
som presents en el sí del Patronat intentant contribuir de
forma positiva en la vida i en el desenvolupament del Parc.
El mig segle d'existència d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, situa aquest espai com el més antic de tots els que
hi ha a Catalunya. La història ens recorda que la seva
declaració va ser fruit directe d'una visita de Franco en
aquestes valls; però, més que les consideracions d'història
llunyana el que ens interessa ressaltar és que, avui en dia,
segueix essent l'únic parc nacional de Catalunya.
Cinquanta anys després, aquest és el sol espai que disposa
de la màxima figura de protecció ambiental que hi ha al
país. Ja és hora, creiem, de començar a pensar en llocs
com la serra del Boumort, la Val d'Aran o el delta de l'Ebre,
per posar alguns exemples, per allargar el que hauria de
ser una selecta llista d'espais d'alt valor, atès que d’ele-
ments objectius n'hi ha de sobres. Amb 30 anys de
democràcia hem tancat la xarxa bàsica d'espais d'interès
natural, hem declarat més de 12 parcs naturals, però no
hem estat capaços de constituir ni tan sols un segon parc
nacional.
Des del punt de vista geogràfic, el fet que les capçaleres de
Sant Nicolau i l'Escrita i l'àrea perifèrica estiguin protegi-
des amb la figura de parc nacional, té efectes que van molt
més enllà de la seva delimitació. De fet, el Parc és una
oportunitat única que es tradueix en què un espai protegit
esdevé el principal motor econòmic i de desenvolupament
de les zones circumdants. Un dinamitzador lligat a la con-
servació que, cinquanta anys després de la seva declara-
ció, aporta unes contrapartides certament inimaginables el
1956. Per aquesta raó, és encoratjador veure com en
aquesta efemèride es planteja una ampliació del Parc, i
precisament a iniciativa dels agents socials locals.
Aconseguir això, posaria el Parc en la línia més avançada
de les propostes internacionals. No hem d'oblidar que en
l'últim congrés mundial de parcs organitzat per la UICN
(Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) a

Durban, Sud-àfrica, el 2003, el lema era “Àrees protegides:
beneficis més enllà dels seus límits”. Efectivament, el fet
que els ajuntaments de la zona siguin ara els promotors
d'una ampliació del Parc força ambiciosa, és una evolució
que supera la gènesi lligada al dictador i els difícils
moments de la retallada de l'àrea perifèrica que es van
viure a principis de la dècada dels 90. En aquells moments
DEPANA parlava del Parc oblidat, que heretava una situa-
ció de dualitat de gestió, on les picabaralles entre l'Estat i
la Generalitat se saldaven amb un únic perdedor: el Parc
Nacional i la seva àrea d'influència. Ara, l'avenir no sembla
hostil, però no es pot pensar que la feina ha estat conclosa.
Cada nou dia segueix essent un repte i cal avançar per
garantir la perdurabilitat d'aquesta institució. 
Potser els esforços més grans que resten per fer van diri-
gits a aconseguir un millor encaix amb l'àrea d'influència i
a eliminar definitivament l'activitat hidroelèctrica. Pel que
fa al primer element, en les conclusions del recentment
publicat Atlas dels Ocells Nidificants del Parc s'indica que
entre el ambients naturals més rics es troben alguns de
caire antròpic lligats a les activitats tradicionals. El mante-
niment dels prats de dall i dels mosaics que produeix
aquesta activitat secular de l'home en el paisatge, és una
assignatura pendent que hauria de tenir el seu lloc en un
parc nacional. No es tracta només d'una contribució a la
biodiversitat del Parc, sinó de la dignificació d'una activitat
que s'esvaeix com l'aigua entre els dits. En la gestió dels
espais naturals convé no d'oblidar mai l'estreta relació que
existeix entre la diversitat natural i la diversitat cultural,
relació de la qual això n'és un bon exemple, i la importància
de preservar les dues conjuntament.
Quant als aprofitaments hidroelèctrics a l'interior del Parc,
és hora que passin definitivament a la història. Certament,
la seva presència impedeix al Parc aconseguir guardons
dels quals és més que mereixedor, com els d'espai patri-
moni de la humanitat o reserva de la biosfera, distincions
que ja ostenta per exemple el Parc Nacional de Doñana i
que serien adequades a l'extraordinària vàlua del Parc.
Sigui com sigui, la inèrcia actual de la imatge i la conside-
ració que té el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici l'ajuda a seguir endavant, però cal que
seguim vigilant i renovant dia a dia els esforços en benefici
seu i, en conseqüència, en benefici de tots.

Mª Purificació Canals i Ventín
Presidenta de DEPANA i  vicepresidenta de la UICN

una molt remota i fortuïta possibilitat d'observació, de mica
en mica han passat a formar part o a enriquir de manera
especial la percepció i a gaudir del paisatge quan refem els
mateixos camins. Les seves poblacions potser segueixen
tan invisibles en el camp com al començament, però han
esdevingut clarament tangibles des de la nostra experièn-
cia. D'altra banda els seus senyals més subtils –restes en
femtes de carnívors, caus, restes de menjar, etc.– resulten
cada cop més perceptibles i expressives, alhora que inte-
ressants i, en certa manera, entranyables.
En el nostre cas han estat els micromamífers, mitjançant les
parcel·les, o els carnívors amb tècniques de rastreig i foto-
grafia, però, tant se val. Poden ser ocells contactats mit-
jançant estacions d'escolta, papallones contades en itine-
raris prefixats...; potser qualsevol altre grup, espècie o
motiu d'interès natural seguit amb una determinada pauta
metodològica, des d'una senzilla llibreta de camp fins als
protocols més sofisticats. Les informacions acumulades es
van enllaçant tot construint un teixit o un marc de coneixe-
ment que va donant més sentit a les noves dades, així com
aquestes dades van contribuint a definir cada cop més
aquest marc de coneixement.
Com petites peces d'un gran trencaclosques, les observa-
cions puntuals convertides en dades encaixables gràcies al
troquel metodològic ens van revelant, mica en mica, la imat-
ge inèdita d'una nova dimensió dels paisatges coneguts. I
amb cada nova dada útil obtinguda experimentem l'emoció
de posar a lloc una nova peça del trencaclosques.
Les valls d'Aigüestortes i de Sant Maurici són un territori
especialment divers i contrastat. La quantitat de possibili-
tats i estímuls per metre quadrat que ofereixen aquests pai-
satges a la curiositat de recerca és  immensa (i en aquest
cas el metre quadrat no és una unitat retòrica).  En el seu
potencial per a generar vocacions  naturalistes, el Parc és,
també, un espai privilegiat.

Alfons Raspall

(1) INJUVE 1989-90, ICSJ a partir de 1991
(2) A. Raspall, L. Comes, O. Boet “Micromamífers i carnívors d'Ai-
güestortes, objectiu i pretext. 10 anys d'un projecte de recerca i
educació en el Parc Nacional”. V Jornades sobre Recerca al Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 2000.
- A. Raspall. “Camps de treball de recerca i col·laboració amb el Parc
Nacional d'Aigüestortes”. Revista Educació Ambiental. SCEA. 1997.
- Web Eliomys: http://www.nusos.org/eliomys
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Presentació del programa d'activitats del 50 aniversari
La presentació va tenir lloc al Balneari de Caldes de Boí, el
27 d'agost. Aquest acte institucional, seguit per un nom-
brós públic, va comptar amb la presència, entre d'altres
personalitats, del president de la Generalitat, Molt
Honorable Sr. Pasqual Maragall i la ministre de Medi
Ambient del Govern espanyol, Exma. Sra. Cristina
Narbona. 
També es va aprofitar l'acte per a fer el lliurament de diplo-
mes als participants en el campament de "Junior Rangers”
que es feia en aquells mateixos moments a Toirigo. En
aquest campament, durant 7 dies van conviure 21 nois i
noies de diferents Parcs Nacionals d'Europa.

Exposició al Palau Robert de Barcelona
El 8 de setembre es va inaugurar l'exposició “Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici: 50 anys d'un Parc Nacional” al
Centre d'Informació de Catalunya del Palau Robert, al
Passeig de Gràcia de Barcelona. En l'acte hi van assistir
l'Honorable Sr. Salvador Milà, conseller de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Ramon Luque
Porrino, director general de Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, i el Sr. Joaquim Llach, presi-
dent del Patronat del Parc. 
Aquesta exposició mostra l'evolució al llarg del temps del
Parc i el seu entorn en diverses vessants (social, cultural,
esportiva...) durant els seus primers 50 anys d'història i va
romandre oberta fins al 23 d'octubre

IV Simposi d'Espais Naturals Protegits de Muntanya
Entre els dies 26 i 28 d'octubre es va celebrar a la Sala
d'actes de l'ajuntament d'Espot el IV Simposi d'Espais

Naturals Protegits de Muntanya. Durant aquests tres dies
es va poder participar en aquesta trobada d'experts al vol-
tant del gaudi, la qualitat, el desenvolupament i la protec-
ció de la biodiversitat en els espais naturals protegits de
muntanya.
Entre els assistents vàrem poder gaudir de la presència
del Im. Sr. Josep Ramon Mora i Villamate, subdelegat del
Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i President
del CTFS.; el Im. Sr. Víctor Orrit i Ambrosio, subdelegat del
Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran; la Sra.
Mercè Aniz Montes, directora-conservadora del Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i l'Im. Sr.
Josep Piñol, regidor de l'ajuntament d'Espot.

Premiats per l'ONCE!!
Sempre és un motiu de satisfacció els reconeixements
que es puguin rebre per una tasca ben feta. Des de fa
temps al Parc es treballa  per eliminar les barreres arqui-
tectòniques i per facilitar la realització d'activitats d'inte-
gració i coneixement de la natura fins ara reservades a la
resta de les persones. L'ONCE Catalunya ha decidit recol-
zar d'una manera decidida aquesta voluntat integradora
atorgant el passat 11 de novembre al Parc el Premi a la
Solidaritat i Superació que es va entregar a l'Hotel Joan
Carles I de Barcelona, reservat  a entitats o a les persones
que s'han distingit per la seva defensa a la integració de
les persones amb discapacitat i per la supressió de les
barreres físiques i mentals a dins de Catalunya. El Parc va
rebre el guardó en reconeixement a les actuacions realit-
zades per a adaptar tres itineraris amb passarel.les de
fusta per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat
reduïda al medi natural.
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Viu el llegat dels estanys!
Des del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya s'ha buscat un lema que serveixi
per donar a conèixer les característiques més importants
de cada espai natural protegit de Catalunya, El lema esco-
llit pel Parc Nacional és: “Viure el llegat dels estanys”. És
d'esperar que d'aquí poc figuri en totes les publicacions
del Parc.

El 50 aniversari a la web
Ja es pot visitar l'apartat especial del 50 aniversari  a la
web del Parc de la Generalitat de Catalunya. Des d'allí
podeu tenir una completa informació, amb fotografies
incloses, dels actes que es duen a terme amb el motiu d'a-
questa celebració. Si us interessa, només cal que aneu a
www.parcsdecatalunya.net i des d'allí ja hi teniu accés
directe!

Nova citació botànica al Parc: La corona de Sant Nicolau
El dia 21 d'octubre, data exacte de la declaració del Parc
ara fa 50 anys, es va aprofitar per presentar a Lleida el
conte “La corona de Sant Nicolau”, escrit pel reconegut
escriptor pirinenc Pep Coll i il·lustrat per Mercedes Marro.
Aquest conte narra les peripècies de tres infants a la
recerca d'un tresor amagat a l'interior del Parc.
Una adaptació amb teatre de titelles d'aquest conte serà
representat pel grup Teatre de Butxaca en diferents loca-
litats de Catalunya en els propers mesos. Normalment el
lloc de la representació serà la biblioteca pública de cada
poble o ciutat. De moment ja s'ha representat a les pobla-
cions d'Agramunt, Barruera, Blanes, Cambrils, El Bruc,
Espot, Esterri d'Àneu, Falset, Granollers, La Pobla de
Segur, Lleida, Roses, Salardú, Sant Feliu de Guíxols,
Tarragona i Tàrrega. 
El calendari previst per al 2006 serà el següent:

Població

Alella
Amposta

Badalona
Balaguer
Banyoles

Barcelona
Barcelona
Barcelona

Celrà
Cervera

Deltebre
El Pont de Suert

El Vendrell
ESPARC
Figueres

Flix
Gandesa

Girona
Girona

Igualada
La Seu d'Urgell

La Torre de Capdella
Les Borges Blanques

L'Hospitalet de Llobregat
Manresa

Mollerussa
Móra d'Ebre

Olot
Puigcerdà 

Puig-reig
Reus

Salt
Sant Pere de Ribes

Solsona
Sort

Tremp
Vic

Vielha
Viladecavalls

Vila-seca

Representacions del conte la Corona de sant Nicolau

Lloc de la presentació

Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Biblioteca Sebastià Juan i Arbó
Biblioteca Can Casacuberta
Biblioteca Margarida de Montferrat
Biblioteca Pública de Banyoles
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé
Biblioteca Joan Miró
Biblioteca Gràcia-Jaume Fuster
Biblioteca Municipal
Biblioteca Josep Finestres i Monsalvo
Biblioteca Delta de l'Ebre
Biblioteca Comarcal
Biblioteca Pública Terra Baixa
Caldes de Boí 15 de juny
Biblioteca Carles Fages de Climent
Biblioteca Artur Bladé i Desumvila
Biblioteca Municipal
Biblioteca Salvador Allende
Biblioteca Just M. Casero
Biblioteca Central
Biblioteca Comarcal Sant Agustí
Local Social de la Pobleta de Bellveí
Biblioteca Marquès d'Olivart
Biblioteca Santa Eulàlia
Biblioteca del Casino
Biblioteca Comarcal Jaume Vila
Móra d'Ebre
Biblioteca Marià Vayreda
Biblioteca Comptat de Cerdanya
Biblioteca Guillem de Berguedà
Biblioteca Central Xavier Amorós
Biblioteca Jaume Ministral i Masià
Biblioteca Manuel de Pedrolo8 febrer
Biblioteca Municipal
Cinema Teatre
Biblioteca Pública de Tremp
Biblioteca Joan Triadú
Biblioteca Generau de Vielha
Biblioteca Pere Calders
Biblioteca Pública de Vila-seca

Dia

28 de març
18 de gener
12 de gener

26 d'abril
9 de febrer
1 de febrer
2 de març

29 de març
24 de gener

5 de juny
20 de gener

21 d'abril
17 de febrer

15 de juny
28 de gener
19 de gener
17 de gener
15 de febrer
21 de febrer
27 de gener
26 de maig
2 de gener
31 de març

11 de gener
10 de febrer

24 de maig
16 de gener
7 de febrer

Per determinar
22 de març

25 de gener
3 de febrer

8 febrer
9 de març

4 de gener
11 de maig
2 de febrer
25 de maig
31 de maig

25 d'abril

Hora

18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:30 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:30 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
22:00 h
11:00 h
19:00 h
18:30 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
17:30 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
Per determinar
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
17:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
17:30 h
18:00 h

noticiari�



42

b
u

tl
le

tí
 d

e
l 

p
a

rc
 n

a
c

io
n

a
l 

d
’a

ig
ü

e
st

o
rt

e
s

i 
e

st
a

n
y 

d
e

sa
n

t 
m

a
u

ri
c

i

b
u

tl
le

tí
 d

e
l 

p
a

rc
 n

a
c

io
n

a
l 

d
’a

ig
ü

e
st

o
rt

e
s

i 
e

st
a

n
y 

d
e

sa
n

t 
m

a
u

ri
c

i

ESPARC 2006
Del 13 al 16 de juny tindrà lloc una nova sessió d'ESPARC,
que és el congrés anual de la Secció de l'Estat espanyol de
la Federació de Parcs Naturals i Nacionals d'Europa
(EUROPARC- España). En aquest congrés es reuneixen un
bon nombre de professionals de diferents espais naturals
protegits espanyols així com representants de totes les
administracions ambientals públiques de l'Estat. Al llarg
d'aquest congrés, que se celebrarà a la Vall de Boí hi hau-
ran diverses jornades de treball en diferents àmbits rela-
cionats amb la gestió dels espais naturals protegits. Les
jornades es complementaran amb vistes a l'entorn de la
vall i al Parc Nacional. 

Ja som al llistat del conveni de Ramsar
Durant la sessió del Consell de Ministres, del 16 de desem-
bre de 2005, es va acordar l'autorització per a la inclusió en
el llistat del Conveni de Ramsar, relatiu a zones humides
d'importància internacional especialment com hàbitat
d'aus aquàtiques, de catorze noves zones, entre altres, del
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En
total l'aportació espanyola a la llista és de 63 zones humi-
des que sumen un total de 283.873ha.
El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
compleix amb els criteris i requisits tècnics exigits pel
Conveni i així es va valorar en la reunió del Comitè espan-
yol de Zones Humides, es que es va celebrar al gener de
2005 a San Pedro de Pinatar (Múrcia). El febrer del mateix
any, la Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa,

noticiari�

noticiari�

Visita de personal de l'OAPN
Un dels actes que més il·lusió ens ha fet al personal del
Parc que hi vam poder assistir, va ser la travessa pel
Portarró que vàrem fer amb més de 80 companys y com-
panyes dels altres parcs nacionals de l'Estat espanyol. Ara
que el futur de la xarxa de parcs nacionals està molt poc
clar, a l'espera que la gestió d'aquests espais naturals
passi a dependre de cada comunitat autònoma, es va
poder gaudir de l'esperit de la xarxa de parcs nacionals
durant un dia magnífic de caminada.
A l'arribada a Boí es va visitar la Casa del Parc i l'església
de Sant Joan i després es va tornar amb autocar cap a
Espot.

Què puc fer el proper mes?
Els que hagueu comprat el número de gener de la revista
Nat segurament ja disposeu d'una agenda dedicada ínte-
grament al Parc Nacional amb fotografies, textos i els
esdeveniments més importants que passaran a les comar-
ques de la zona d'influència. Pot ser una bona eina per no
perdre's cap oportunitat, cap fira, ni cap festa major!

XV Edició del premi literari Mossèn Anton Navarro
Coincidint amb la commemoració del 50 aniversari, el Parc
i els Consells Comarcals del Pallars Sobirà, el Pallars
Jussà i l'Alta Ribagorça van organitzar conjuntament la XV
edició del premi anual de redacció Mossèn Antoni
Navarro, adreçat a escolars d'aquestes comarques. La
temàtica de totes les categories, sis en total, havia d'estar
relacionada, d'una manera o d’una altra, amb el Parc. Al
final es van presentar al concurs un total de 142 treballs,
una veritable allau d'obres presentades que van fer molt
difícil la feina de tria del jurat. L'entrega de premis va tenir
lloc el dia 27 de novembre al poliesportiu d'Esterri d'Àneu,
on gairebé tres-centes persones van assistir també a la
representació del conte del Pep Coll “La corona de Sant
Nicolau”. 
Per a l'any 2006 està prevista una publicació amb les obres
guardonades i almenys alguna de tots els cursos que
van participar en el concurs, i que sense cap mena de
dubte serà un bon record d'aquest premi literari i dels
50 aniversari del Parc.

Cicle de cinema
Organitzat conjuntament amb l'Ecomuseu de les Valls d'À-
neu aquest cicle és el resultat d'un programa de recerca de
material fílmic duta a terme per l'Ecomuseu, durant l'any
2004, i que posà de relleu una sèrie de films que foren
rodats, total o parcialment en l'entorn del Parc Nacional. Al
final es van realitzar un total de 15 projeccions repartides
entre diversos municipis de l'entorn del Parc a les quals
van assistir-hi un total de 827 persones. 

XIIè Concurs de Fotografia
Enguany es van presentar 95 participants i, finalment, reu-
nit a Boí, el 30 de novembre de 2005, el jurat del XII Concurs
de fotografia del Parc (composat per la Sra. Mercè Aniz i
els Srs. Antoni Añó i Josep de Moner) van premiar els tre-
balls següents:
1r premi
Trilogia: Papallones 
Autora: Marta Avizanda Martínez
2n premi
Trilogia: Riuada de tardor, Monastero, Quietud 
Autor: Quim Armengol i Calvet
3r premi exaequo:
Trilogia: Marmota marmota, Rhododendron ferrugineum,
Lilium martagon
Autor: Antonio Molinero Fernández
Trilogia: Cascada, Árboles caidos, Comienza el otoño
Autor: Ricardo Rodríguez Zanuelo
4t premi exaequo
Títol: Abedules, Flor
Autora: Isabel Munuera Bassols
Títol: Atrapamoscas 
Autor: Rafa Pelayo Colodrero
5è premi
Títol: La vall de Dellui
Autor: Robert Beltran Tallada
Accèssit especial “Els minairons”
Títol: Sentinella altiu, Mil anys fa que vigila
Autor: Josep Guitart Sellarès
Accèssit especial “Els Encantats”
Títol: La pedra que mira, Meravella protegida
Autor: Josep Piqué Palacín

òrgan de coordinació del Ministerio de Medio Ambiente i
les Comunitats Autònomes en matèria de conservació, en
va informar favorablement.

Viu el Parc amb la teva escola!
Una activitat que està sent molt ben rebuda pels partici-
pants és aquest programa educatiu que ens ha permès con-
vidar a una cinquantena d'escoles de primària de tot el
territori català per tal de visitar el Parc durant dos dies, i
aprendre alguns del seus secrets de la mà de guies inter-
pretadors del Parc que els han acompanyat en la seva
descoberta. El programa es desenvolupa en dos etapes:
durant l'octubre de 2005, un total de 18 escoles públiques
d'Educació Primària ja han visitat el Parc, mentre que durant
els mesos d'abril i maig de 2006, s'esperen 27 instituts
d'Educació Secundària. L'activitat es realitza simultàniament
a Espot i a Boí, les dos entrades principals del Parc Nacional.
El programa educatiu “Viu el Parc” comença a l'escola,
abans de la visita al Parc, on els alumnes fan un treball previ
mitjançant el qual aprenen a ubicar l'espai natural protegit
dins de Catalunya i Espanya, coneixent la seva normativa i
repassant conceptes d'ecologia, ciències naturals i geogra-
fia. Un cop arriben, se'ls fa una presentació i aprofundeixen
en l'opció que han escollit, bé sigui fauna o  vegetació, amb
un passi de diapositives, una xerrada, un taller i jocs. Al dia
següent, arriba l'esperat moment de conèixer el Parc “in
situ”, amb un itinerari interpretatiu que els porta a llocs tan
emblemàtics com ara el planell d'Aigüestortes o l'estany de
Sant Maurici. 
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L'evolució de l'activitat ramadera a l'entorn del Parc
Nacional ha seguit, en general,  la mateixa tendència que a
la resta de les zones de muntanya: la disminució del nom-
bre d'explotacions i de l'exercici de la pagesia a temps
complet.  Tan sols a l'Alta Ribagorça, el nombre d'explota-
cions en boví de carn s'ha reduït en un 30% en els darrers
quinze anys; per contra, s'ha produït un increment de quasi
el doble en el nombre de caps, és a dir, menys ramaders
però amb més animals, per tal de garantir la viabilitat
econòmica de les explotacions. 
En oví,  la davallada s'ha donat tant en pastors com en ove-
lles. També en els darrers quinze anys i a la comarca de
l'Alta Ribagorça, s'han perdut un 40% de les explotacions
ovines i el nombre de caps ha disminuït en un 25%.
Els ramats d'eugues cada vegada són més freqüents, però
en general no és una orientació productiva exclusiva, sinó
que es tracta d'un complement a l'activitat principal.  
Es tracta de ramaderies semiextensives o extensives de
tipus familiar; la característica principal que les diferencia
d'altres tipus de produccions és que els animals passen la
major part de l'any pasturant, bé als prats dels voltants dels
pobles (de novembre a abril), o bé a les zones de pastura en
comú situades en cotes més altes (com és el cas
d'Aigüestortes) on hi romanen des del maig fins a l'octubre.
Només s'estabulen per poder refugiar-se de les inclemèn-
cies climatològiques, ja sigui a la nit o bé durant uns perío-
des de temps concrets (aquells on la neu impedeix l'accés
dels animals a la pastura). Les races dels animals són rús-
tiques, adaptades al terreny, la vaca bruna dels Pirineus,
l'ovella xisqueta i el cavall hispà-bretó. 
Ens trobem doncs amb un tipus de ramaderia estretament
lligada  al territori on es desenvolupa, adaptada a les seves
condicions climàtiques i geomorfològiques específiques.
Aquest entorn físic condiciona fortament la seva estructura
productiva i li imposa unes limitacions de productivitat que
la fan no competitiva dins el context català, i més encara si

pagesos suposa una pèrdua percentual molt alta, perquè
formen part del nombre reduït d'habitants que viuen tot
l'any en els petits pobles de les àrees de muntanya; la pèr-
dua de persones en el sector primari debilita una societat
rural ja de per sí amb manca de massa crítica poblacional.
S'ha de fer una menció especial al paper de la dona en el
procés de canvi dels darrers anys, el qual ha estat clau per
a poder compaginar l'activitat ramadera amb activitats
complementàries a l'explotació com el turisme rural per
arribar a obtenir un nivell de renda acceptable i evitar que
l'abandonament de l'activitat agrària sigui més acusat.
La forma de vida de pagès també va estretament lligada a
factors culturals que no s'han de deixar perdre; el lèxic, per
exemple, és un patrimoni valuossíssim: els noms dels prats,
de les partides, dels camins, dels estris, etc. El coneixement
del territori que comporta el maneig dels animals, amb
especial menció de la transhumància com una pràctica
molt arrelada en aquestes zones i que malauradament
s'està perdent; el patrimoni arquitectònic: les parets de
pedra seca, les bordes, etc. Tot això és l'expressió d'una
cultura pròpia del món rural i de la qual en són dipositaris
els pagesos de muntanya.
Totes aquestes aportacions que fa la ramaderia de muntan-
ya a la societat necessiten ser valorades amb un tracta-
ment diferenciat, més enllà de les mesures de suport ja

es compara a escala comunitària. 
És  un sistema de producció totalment  respectuós amb el
medi ambient; prova d'això és que moltes d'aquestes explo-
tacions es troben immerses en un procés de canvi cap a la
ramaderia ecològica, en un intent de fer una producció
específica i de qualitat reconeguda en tots els àmbits.
Només a les quatre comarques que tenen superfície dins
del Parc Nacional trobem 138 explotacions ramaderes
ecològiques.
Però no parlem només d'una activitat productiva que gene-
ra més o menys benefici econòmic, sinó que es tracta
també d'una  activitat que genera un altre tipus de riquesa
que no està retribuïda pel mercat, una riquesa que és per a
tots nosaltres, per al col·lectiu de la nostra societat.
Des del punt de vista mediambiental, aquest lligam home-
animal-terra ha configurat un mosaic natural format per
zones forestals, pastures i  prats de dall que afavoreixen
una major diversitat d'ambients i espècies. De ben segur
que aquest sistema d'aprofitament ramader ha modelat i
deixat la seva empremta en el paisatge del Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
En les zones de muntanya, els espais agraris estan molt lli-
gats a figures de protecció perquè les activitats ramaderes
que s'hi duen a terme han contribuït amb les seves pràcti-
ques a la creació de determinats espais naturals que des-
prés s'han declarat protegits;  per tant, el manteniment d'a-
questes activitats és un element central en la gestió d'a-
quests espais i la principal garantia per a la preservació
dels valors que els han fet mereixedors d'una protecció
especial.  
Alhora, aquesta ocupació del territori incideix també en la
reducció del risc d'incendi, ja que els animals i els rama-
ders ajuden a mantenir el país net de barses i matolls,
reduint la càrrega de combustible d'aquests espais i realit-
zant-hi tasques de control i vigilància. 
Des del punt de vista social, la reducció del nombre de

� la ramaderia de muntanya,
present i futur

establertes per als diferents sectors productius (carn,
llet...) perquè ens trobem davant un sector absolutament
estratègic per al desenvolupament equilibrat del territori
pirinenc, un sector del qual en depenen especialment el
turisme i, de retruc, el comerç i altres serveis. Les zones on
hi ha presència d'activitats agrícoles i ramaderes tenen
més possibilitats d'oferir un turisme de natura de qualitat;
és més, quan aquestes activitats es desenvolupen dins
d'espais protegits esdevenen un dels principals centre
d'interès al voltant del qual organitzar activitats de divulga-
ció i d'educació ambiental.
Ens trobem en un moment clau en què tots els poders
públics i la societat en general acordin que cal un reconei-
xement social de  la professió de pagès de muntanya, en la
seva dimensió multifuncional: productor d'aliments de qua-
litat, ocupació del territori i conservació del medi ambient.
Perquè la realitat és que, en general, en el llistat de pre-
ferències laborals entre els joves de divuit anys no hi figu-
ra aquesta sortida professional; i als pocs que trien aquest
camí, se'ls ha de facilitar els mitjans econòmics, financers,
tècnics, formatius i administratius per poder establir-se i
viure orgullosament i dignament de la seva feina. 

Iolanda Ferran i Closa
Cap de l’Oficina del DARP de l’Alta Ribagorça

la ramaderia de  muntanya, present i futur�
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Del nostre únic Parc Nacional gairebé tothom n’ha sentit
parlar o bé hi ha fet estada en alguna ocasió al llarg de la
vida. És suficient per retenir-ho tot en la retina. Allò que
esdevé per sempre més una imatge i que, de tant en tant,
surt del calaix dels records en forma de fotografies. En tro-
bem sovint als àlbums de les famílies catalanes; en blanc
i negre o color, com a mínim de Sant Maurici i els inse-
parables Encantats o, per l'altre sector, de les incom-
mensurables Aigüestortes de Sant Nicolau.
A partir de les primeres imatges obtingudes pels pioners
excursionistes de principis del segle vint a les travessies
dels anys trenta, quan viatgers mudats amb americana i
polaines, tot cavalcant sobre muls de prodigiosa memòria,
anaven a prendre les aigües al balneari de Caldes de Boí,
passant per les incursions en jeep del general Franco dels
anys cinquanta, origen d'un decret regulador del nostre
parc nacional, la fotografia va esdevenir un document.
Després vam arribar a peu els nois i les noies del país, min-
yons i daines, escaladors, famílies a bord de “sis-cents” i
“quatre-quatres” i, poc a poc, sense adonar-nos-en, vam
passar al color. 
Ara, quan ja s'han complert 50 anys d'aquell decret, i el món
ha canviat les mil i una cares d'un mateix escenari, en recó-
rrer el territori del parc tenim la impressió de contemplar un
univers gairebé intacte, aliè a la intervenció humana, enca-
ra que només sigui perquè viure en aquestes latituds de
forma permanent sembla força difícil. Amb poques excep-
cions, trobem gairebé immutables els mateixos perfils
entranyables de muntanyes i valls. Fins i tot podríem fer
coincidir imatges obtingudes d'un mateix indret amb mig
segle de diferència. 
En retrobar  els camins del parc, cambra fotogràfica a mà i
trípode a les espatlles, sentim l'influx de l'entorn en la mira-
da. La particular distribució dels relleus modelats amb l'e-
rosió mil·lenària i la distribució de les masses vegetals són
dos elements essencials en la conformació del paisatge; el
marc propici de les espècies florals i la fauna característi-

ca d'alta muntanya. Els dominis de la muntanya van del
bosc amable, curull de coníferes, a la sublimació dels per-
fils alpins. Elements primigenis d'aigua i roca que ens enva-
eixen i alegren el cor regalant-nos una especial sensació
de llibertat. També les estacions i les seves corresponents
variacions climàtiques i la incidència de la llum en llocs
concrets del camí condicionen la percepció del paisatge; a
vegades un lloc de somni idíl·lic i acollidor que en qüestió
de minuts pot esdevenir asprós i hostil.  
Hom creu que aquest territori té moments, llocs, perspecti-
ves i motius diversos. D'antuvi foren les imatges d'aquells
personatges en blanc i negre, conqueridors de perfils de
muntanyes que es perden en la distància. Avui trobem visi-
tants equipats amb “goretex” de colors llampants i equips
digitals que ho fotografien tot, a tort i a dret. Tanmateix, els
misteris del parc romanen preservats per a qui vulgui des-
cobrir les incomptables sensacions que trobem al pas. La
imatge dels isards contemplant-nos tímidament des de la
distància, les mil i una flors d'una primavera multicolor, la
visió d'una harmoniosa conjunció de prats i boscos de
coníferes, el perfil de les muntanyes banyades per la llum
minvada del crepuscle, o bé l'escenari de l'estany plàcid
voltat dels matisos groguencs, rogencs i color carbassa
de caducifolis. 
Si prenem aquest últim exemple per a la composició d'una
instantània, deixem-nos envair per la màgia del moment i
observem atentament tots els elements que composen el
paisatge. Mentre el relleu pren forma i profunditat, esperem
l'ajut i la complicitat de la llum d'hores baixes. Si val a badar
i per això voltar l'estany amb la companyia dels ànecs coll
verds és un exercici que vol el seu temps. Els ramats enca-
ra romanen als prats de la solana i tot sembla indicar que,
potser el dia següent, una ventada s'endurà els colors de
les fulles i l'hivern es farà l'amo i senyor de l'estany. 
Clik! 

Toni Añó Ponts
Escriptor i fotògraf
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L'Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va ser fundada a
l’any 1998. És una entitat sense finalitat de lucre a la qual
poden pertànyer exclusivament totes aquelles persones
que tenen el títol de guia interpretador del Parc Nacional.
Actualment som 95 persones associades. La condició
d'associat s'adquireix de forma voluntària per petició de
l'interessat. 
Alguns guies interpretadors associats ocupen llocs de tre-
ball al Parc Nacional, però la majoria són personal aliè, que
es dediquen a fer guiatges habitualment, o membres que no
exerceixen en l'actualitat aquesta activitat però que volen
pertànyer igualment a l'Associació. 
Els que treballen al sector privat ho fan en empreses de

senderisme locals o com a guies interpretadors autònoms.
L'Associació desenvolupa activitats orientades vers la
consecució dels seus objectius i finalitats. Les principals
tasques que l'Associació ha desenvolupat fins ara han
estat, la de representar als seus associats, la de defensar
els seus drets professionals, la de mantenir-los informats
periòdicament, la de col·laborar amb el propi Parc
Nacional en aquells aspectes organitzatius, educatius o
de protecció, etc. 
L'Associació té com a àmbit d'actuació el Parc Nacional  i
la seva àrea d'influència socioeconòmica (Pallars Sobirà,
Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Val d'Aran)  que comprèn els
municipis de la Vall de Boí, Espot, Vielha e Mijaran, Naut
Aran, Alt Àneu, Esterri d'Àneu, La Guingueta d'Àneu, Sort,

� l’associació de guies 
interpretadors, un forn d’idees
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La Torre de Capdella i Vilaller. 
És una entitat que té com a finalitats essencials:
- Representar els guies interpretadors associats davant de
les institucions i organismes públics i privats. 
- Reivindicar el paper dels guies interpretadors i vetllar pel
compliment de les normes establertes en el Pla d'Ús Públic
sobre la realització d'itineraris guiats en l'interior del Parc
Nacional.
- Contribuir i promoure cursos de formació continuada i
reciclatge per a la millora de la capacitació professional
dels guies interpretadors acreditats.
- Conscienciació i sensibilització de les persones cap al
patrimoni natural i cultural.
- Apropar els visitants als espais protegits d'una forma
ordenada, segura i que garanteixi la conservació i la difusió
dels esmentats valors a través de la informació, educació i
interpretació.
- Fer compatible el gaudir del públic que acudeix al Parc
Nacional amb els objectius de conservació.
- Promoure l'educació, divulgació i el coneixement públic
dels valors naturals i ecològics i el seu significat per poten-
ciar una major sensibilitat pública.
- Promoure la difusió a tots els visitants, dels valors naturals

i ecològics i del seu significat per potenciar una major
consciència ambiental més enllà de les fronteres del Parc.
- Aspirar a una interpretació basada en la comunicació oral
que intenti convèncer i seduir més que instruir o obligar. 
- Dissenyar i desenvolupar uns serveis interpretatius de
qualitat i un manteniment adequat del seu correcta funcio-
nament.

Qui són els guies interpretadors del Parc Nacional?
Els guies interpretadors són persones formades i capacita-
des per oferir serveis de guia en el Parc Nacional. La seva
missió consisteix a rebre els visitants, acompanyar-los
sobre el terreny i oferir les explicacions dels itineraris amb
l'objectiu de facilitar la comprensió de la zona visitada des
del punt de vista dels seus valors. 
Els guies interpretadors procuren que l'accés dels grups es
faci de forma ordenada i respectuosa amb els valors natu-
rals d'aquest espai protegit, al mateix temps que els itine-
raris compleixen els objectius del programa d'educació i
interpretació ambiental. Ofereixen un servei variat, enriqui-
dor i de qualitat al visitant, podent així satisfer les seves
necessitats i requeriments. La principal activitat que desen-
volupen els guies interpretadors és la de dur a terme guiat-

ges interpretats a grups organitzats o particulars que volen
visitar-nos. Les sortides es realitzen per itineraris o traves-
ses pernoctant en algun refugi del Parc Nacional. Aquests
itineraris permeten al visitant conèixer d'una forma activa i
divertida els valors de la natura. Són rutes que apropen el
visitant a l’entorn físic i natural que l'envolta. I tot això des
del punt de vista de l'oci i de la participació activa. Els iti-
neraris guiats i les visites de grups organitzats que s'efec-
tuen s'han de portar a terme amb l'acompanyament dels
guies interpretadors acreditats pel Parc Nacional.
L'experiència demostra que els responsables dels grups
organitzats o els mateixos participants que realitzen la visi-
ta guiada amb els guies interpretadors queden més satis-
fets de la visita que els que no ho fan amb aquest servei. El
guia interpretador, per tant, millora la qualitat i el grau de
satisfacció del visitant. 
Els guies interpretadors també fan tasques d'acolliment i
d’atenció dels visitants; organitzen sortides i guiatges amb
col·lectius de gent gran, escolars o particulars, itineraris
amb raquetes de neu  i sortides puntuals, ascensions, sorti-
des nocturnes, itineraris específics de fauna, flors, estanys,
rastres, etc.; col·laboren en el cens anuals de diferents
espècies (perdiu blanca, isard, gall fer, etc.); fan propostes
de millora, tasques de manteniment, protecció, vigilància,
prevenció i seguretat (assessorar i guiar el visitant, primers
auxilis, comunicacions...); estudis, articles, fotografies
sobre el Parc.

Objectius de futur
De cara al futur, l'Associació de Guies Interpretadors del
Parc Nacional pretenem continuar amb la tasca d'acord
amb els objectius de la seva fundació i els nous reptes que
se'ns plantegin. 
Volem ser l'interlocutor vàlid amb les empreses i treballa-
dors del sector i el Parc Nacional. Hem aconseguit impor-
tants  avenços en anteriors etapes, tant en matèria de for-
mació com de reconeixement institucional de la nostra
tasca, però encara ens queda molt per endavant. Cal moti-
var els associats perquè participin activament de

l'Associació, cal continuar treballant per dignificar el treball
del guia interpretador tant a nivell econòmic com professio-
nal, cal seguir fomentant el més alt nivell tècnic i garantir la
qualitat del servei, etc.
Per tal de portar a terme aquest objectius, l'Associació s'ha
proposat entre altres:
1) Realitzar reunions descentralitzades amb membres
associats en cada sector del Parc Nacional (Alta
Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Val d'Aran).
2) Fer un inventari de totes les empreses i guies interpre-
tadors autònoms, legalitzats i en actiu, que realitzen tas-
ques de guiatge al Parc Nacional.
3) Creació d’una pagina Web de l'Associació.
4) Creació d'un Servei Central de Reserves d'itineraris de
natura.
5) Detectar carències i necessitats formatives i oferir
conjuntament amb el Parc Nacional formació continuada
pel seu reciclatge.
6) Garantir  la qualitat del servei i l'adequació de les acti-
vitats interpretatives guiades amb els objectius de gestió
del Parc.
7) Confecció de material didàctic com a material de
suport i ajuda a l'hora de fer guiatges.
8) Promoure visites i intercanvis amb altres espais natu-
rals protegits.
9) Aprofundir en el reconeixement de la nostra tasca
entre tots els membres i sectors del Parc Nacional tant a
nivell professional com institucional. Dignificar preus i
professió.
10) Fer complir de forma progressiva el que decreta el Pla
rector en referència a la nostra tasca, és a dir, que els iti-
neraris guiats i les visites organitzades han de ser realit-
zades per guies interpretadors acreditats. 
11) Seguir representant als guies associats davant de les
institucions i organismes públics i privats. Potenciar l'in-
terlocució entre el Parc Nacional, els guies interpreta-
dors i les empreses del sector.

Víctor Fabró i Ràfols
President de l'Associació

l’associació de guies interpretadors, un forn d’idees�
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� l’essència de les paraules

Núm. 1 Josep Moliner
President del Patronat des del 1991 fins al 1996.
“Crec que hem aconseguit que la gent de les comarques
cregui en el Parc Nacional i vegi el gran futur que pot tenir
un parc d'aquesta naturalesa.”
“No ens enganyem, estem vivint un procés de canvi de
tendències del mar, el sol, la sorra a la muntanya i del que
no és aliè el jovent. I perquè? Doncs perquè la muntanya
ofereix una varietat d'activitats, una pau, un relax i una
oportunitat ideal per contemplar la natura.”

Núm. 2 Enric Lucas
Guarda del refugi de la Colomina
“La gent vol que la muntanya s'adapti a com ells viuen a
Barcelona. No surten de casa pensant que quan arriben a
2400m són ells qui s'han d'adaptar a com es viu aquí.
Aquesta és la clau, la paraula és adaptació. El que li falta a
la gent és capacitat d'adaptar-se al lloc on va.”
“M'agrada molt fer de guarda i de moment ho faré mentre
pugui, malgrat que fer de guarda a la Colomina és bastant
més dur que en altres llocs. Hi ha un transport de material
constant i llarg. El transport de càrrega, per molt que fem
servir l'helicòpter per allò més gros, implica que constant-
ment has de seguir remenant inevitablement quilos i més
quilos a l'esquena.”

dar al pastor, que tenia un ramat de 1300 o 1400 ovelles, i jo
també hi anava; per aquesta feina extra em pagaven llavors
20 o 30 cèntims a més de la soldada. Llavors eren quartos!
“L'Estany de Sant Maurici era molt més bonic que ara! Era
bastant més petit però era realment preciós. On entrava
l'aigua dels diferents barrancs que baixen de Ratera i del
Portarró hi havia uns prats amb pins petits i riuets d'aigua
plens de truites que en deien “el racó de l'Estany.”
“Ostres menjar carn! Si podies menjar un pollastre per la
Festa Major i de vegades algun corder o alguna ovella, allò
ja era molt! Jo recordo que havia portat una ovella morta
del ramat carregada al coll, des de l'estany Redó fins a
casa. Imagineu-vos si hi havia gana de carn! Amb la pesca
passava tres quarts del mateix, la gent pescava per menjar
i no per esport o per negociar, i sobretot s'anava a pescar a
l'època de fres amb la foixa.”

Núm. 5 Maria Antònia Simó i Agustí Jolís
Mort l'any 2003. 
Escriptors de diverses guies de muntanya i reconeguts alpi-
nistes
“L'Alsina Graells era fonamental per fer les anades cap al
Pallars. Nosaltres quan ens vàrem casar, l'any 47, vam fer el
viatge de noces al Pallars, a Espot. Però, és clar, l'autobús
no hi puja a Espot, aleshores hi havia una tartana de l'hotel
Saurat que ens venia a buscar. Era com un cotxet, una tar-
taneta amb cavall. Per anar a Boí havies d'agafar l'Alsina
fins a Pont de Suert i amb una cavalleria de la fonda
Beneria, fins a Boí i des d'allà s'havien d'agafar cavalleries
fins a Riumalo, que és on gairebé sempre acampàvem. Era
dur però divertit alhora.”
“A tots aquells llocs hi havia gent que s'estranyava que tro-
bessis llocs on ells no hi havia estat mai, però, és clar, la
gent del país anaven a la muntanya només per cuidar els
seus ramats i a dalt dels cims no hi havia de fer res, encara
que els caçadors eren una mica més atrevits i coneixien
més els cims.”
“Eren uns altres temps aquells, amb espardenyes que per
cert no anaven malament i cordes de cànem que quan es
mullaven era un desastre!”

Núm. 6 Ventura Lloan
Ca de Tomeva de Boí
“ Van ser temps molt difícils per a tothom. Treballàvom tots
els dies de la setmana, de dilluns a diumenge. Les hores
eren prenyades! Podia ser pobre, però sempre estava con-
tent!! Teníem un ruc, dos vaques i unes quantes crabes
conllogades. La meua mare feia formatges i els veníem a
Caldes. També per aquests anys, vaig començar a acom-
panyar els enginyers i topògrafs que venien a la vall de Boí
per prendre mesures i triangulacions de cara a fer els pri-
mers mapes de la zona”
“A l'hivern i la primavera, ens reuníem una colla de 5 o 6
hómens, amb ganes de caminar i de guanyar-nos uns quar-
tos, i cada mes havíem arribat a fer 2 o 3 viatges fins a
Andorra. Una de les rutes que utilitzàvem més passava per
Irgo, Malpàs, Senterada, Montcortés, Baro, Tornafort, port
del Cantó, bordes d'Arcs i Andorra. Altres vegades, segons
d'on bufava el vent, passàvem el Portarró cap a Espot i d'a-
llí cap a la muntanya d'Alins. Amb temperatures molt baixes

i per camins plens de neu, carregàvem saques de fins a
40kg de llana ben apreta d'ovella i enfilàvem a bona marxa,
travessant passos de muntanya i riberes, cap a Andorra,
per vendre-la a bon preu. Recordo un camí abans de
creuar la noguera Pallaresa, per sota de Tírvia, els civils
ens van tirotejar, crec jo per fer-nos por, però ens vam dis-
persar tots plegats i hores després ens vam trobar a Espot,
sans i estalvis. Si no hi haguessin contrabandistes no hi
hauria carrabiners…!!”
“Em sembla molt bé que la circulació dels cotxes estigui
regulada ja que ajuda a què el Parc estigui més controlat.
Però abans estava més net! Vull dir que els boscos, els
prats, la ribera estaven més aprofitats per la ramaderia que
anava a péixer. Avui hi ha poques vaques, eqües i ovelles.
Et fiques al bosc i costa de tornar-ne a sortir! Per això hi ha
tants tocinos fers!!”

Núm. 7 Jordi Prunés
Pioner en l'aprofitament hidroelèctric d'Arties.
“On hi va haver més destrossa va ser per sota terra, amb la
construcció de túnels subterranis i les derivacions entre
els diferents estanys, per exemple a la vall de Rius. L'únic
problema eren les escombreres, però crec que amb el
temps la vegetació les ha dissimulat força.”
“Una de les actuacions que darrerament s'ha fet i trobo
molt encertada, és la recollida del material abandonat al
costat de les principals obres. En canvi, en altres llocs com
Liat, encara hi ha cables abandonats de fa 50 anys i fa
molta pena! Crec que costa tant de desfer com fer!! Tenen
un gran mèrit les campanyes de neteja!!”

Núm. 8 Núria Garcia
Escriptora i guarda del refugi d'Amitges
“ El fet que el refugi estigui dins del Parc té, com tot, els
seus avantatges i els seus inconvenients. Com avantatges
tenim que hi ha una major cura en què tot el seu voltant
estigui més net o el fet que els impactes ambientals nega-
tius, com ara la presència de les preses, s'anirà arreglant.
Segurament porta més gent al refugi, el fet que estigui en
un lloc amb “denominació d'origen”. Ara bé, també hi ha
certs inconvenients, com que gairebé per tot, hagis de
demanar els permisos corresponents.”
“És més equilibrat viure a la muntanya i baixar de tant en
tant a la ciutat, i aprofitar-ne tot el que té bo, que no pas al
revés, que és el que fa la majoria de gent.”
“L'únic inconvenient que té per mi viure a la muntanya és
el fet que hi ha tota una sèrie de serveis que estan encara
molt endarrerits, per exemple la sanitat.”

Núm. 9 Antonio Monzón
Director del Parc Nacional del 1975 al 1988
“Dado el revuelo que los aprovechamientos forestales en
el Parque provocaban en los medios de comunicación
como La Mañana y en Radio Lérida, les recomendábamos
a los propietarios que los hicieran discretamente. Que no
cortaran cerca de los caminos, ¡Que fueran a las zonas
mas alejadas!”
“La impresión que tengo, no del Parque en concreto, sino
de la gestión del monte en general, es que hay un cierto
abandono. ¡Que ha disminuido la actividad forestal! ¡Que

L'any 1996 va sortir el primer número del Portarró. En cadascun d'ells hi trobem una entrevista feta a persones relaciona-
des, d'una manera o altra, amb el Parc; i aquesta edició especial, dedicada al 50 aniversari, és un bon lloc per recollir-ne
els millors moments. És el moment de recordar a totes aquelles persones que es van oferir per parlar una mica d'ells, i dels
que vam aprendre moltes coses de la vida d'abans, d'anècdotes i experiències viscudes i, especialment, tot allò referent
als canvis que han anat passant en el bosc, el paisatge, els pobles, els conreus i pastures...  Reflexions, expressions, acti-
tuds sinceres, això és el que hem volgut reflectir en aquest recull. Així doncs, és una oportunitat que  aprofitem per fer un
homenatge a tots ells i malauradament també als que ja no hi són. Sincerament us ho dediquem a tots vosaltres.

Núm. 3 Joan Canalias 
Director general dels Pompiers dera Val d'Aran.
“La gent ha de saber que des de  que surten d'un refugi fins
que arriben al següent, el guarda va preguntant si han arri-
bat o no. En cas que no arribin, en molts casos són els
mateixos guardes dels refugis que ens avisen.”
“És cert que els bombers són els que fem els salvaments de
muntanya, però malament faríem la nostra feina, si aquests
salvaments no els portéssim coordinadament amb tota una
quantitat de gent que treballa en equip amb nosaltres i a qui
moltes vegades no se'ls dóna gaire importància.”
“Penseu que de vegades un desconeixement de la ruta, de
les pròpies capacitats, un equip inadequat o un canvi de
temps sobtat pot convertir una sortida agradable en un veri-
tat drama. La muntanya sempre estarà allà i sempre s'hi pot
tornar quan les condicions siguin més adequades.”

Núm. 4 Joan Cecília
Casa del Rei d'Espot
“Vaig començar a treballar als 11 anys a Estaís, on guarda-
va més de 300 cabres que eren de Casa Fort, Casa Jaume i
Casa Antiquera. Imagina't amb 11 anys el que podia fer jo!
Però llavors era molt diferent d'ara, i m'havia d'espavilar tot
sol per guardar el ramat i sobretot per tornar-lo a tancar. A
l'estiu treballava de mosso però de vegades feia falta aju-
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hay un excesivo trabajo burocrático! ¡Que se confía exce-
sivamente en los ordenadores! ¡Que se confía excesiva-
mente en la propaganda y en los folletos informativos! ¡¡Y
que en cambio se desconoce la realidad del monte y de su
entorno!!”
“Me ha tocado ser un copudo abeto, lleno de rasgaduras de
rayo y hachazos del furtivos, sobre un pequeño montículo,
que me ha permitido divisar lo que va y viene entre Boí y los
Encantats.”

Núm. 10 Carles Isús
President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà del 2001
al 2003
“És inqüestionable que la repercussió que té el Parc a la
comarca va molt més enllà de la seva estricta zona d'in-
fluència directa. Hi ha un munt de coses en què el Parc
podria ser un model d'actuació per a la resta de la comar-
ca, i aprofitar la seva singularitat per a desenvolupar pro-
grames que es puguin fer extensius a tot el nostre territori.”
“ El que sempre hem demanat la gent d'aquí és que es pugui
viure a la muntanya de la muntanya, i això ho hauria de tenir
en compte qualsevol política de conservació que es vulgui
aplicar a aquestes zones.”

Joan Peralada
President del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça des de
l'any 1999
“La mateixa autoestima que s'ha creat amb la declaració

de les esglésies romàniques com a Patrimoni Mundial de la
Humanitat hauria de generar-se amb el Parc. Nosaltres
també en tenim un!, hauria de ser una expressió quotidiana
dels habitants de la vall i de la comarca.”
“No podem estar sense el personal necessari per fer fun-
cionar l'únic parc nacional de Catalunya! Per altra banda
estic a favor de l'eliminació gradual dels aprofitaments
hidroelèctrics i sobretot de la restauració paisatgística de
les àrees més afectades del parc i zona perifèrica, ja que
això està limitant el reconeixement internacional
d'Aigüestortes.”

Carles Barrera
Síndic del Conselh Generau dera Val d'Aran des de l'any
1995
“Bàsicament pensi qu'a d'auer un papèr de pòl d'atraccion
toristica e un important papèr ena pedagogía mieiambien-
tau, sabent combinar es evidents ingrèssi economics damb

era conservación deth miei. Pensi qu'ei un privilegiat entà
aplicar de vertat eth principi de desenvolopament toristic
sostenible.”
“Actuacions d'educacion ambientau, promocion deth toris-
me sostenible e de foment des infraestructures basiques
que permeten era utilizacion racionau e ordenada des
recorsi naturaus per part des visitants.”

Núm. 11 Jaume Ramon
Ca de Corral de Taüll
“Has de treballar conforme el que la fusta et diu: ella deci-

dís el que vol i el que no vol! Hi ha figures més difícils que
d'atres! Els caps d'isards i de cavalls són més complicats
mentre que les àligues i altres ferotes costen menos hores
de feina. Recordo, de més jove, que mi sabiva greu vendre
algunes de les peces perquè era com si s'emportessen una
part de mi. Alguna vegada m'havien caigut llàgrimes!”
“Amb el Parc Nacional, l'estació d'esquí de Boí-Taüll, el
balneari de Caldes i ara la declaració mundial de les iglè-
sies romàniques cada dia hi harà més moviment. El pont del
Pilar ni els més grans recorden vere tantes persones rodant
pels carrers de Boí. Hi era unes garberes de gent…!”
“Quan el meu pare era un regatxo de 12 o 13 anys, estava
guardant el bestiar a Llubriqueto i els gossos si van
començar a posar nerviosos, tot i que portaven collars amb
puntes per protegir-se de les feres. El pare i l'osso si van
trobar supo-supo en un planellet però per sort l'animal se'l
va mirar però no va parar. No si van dir ni bon dia!!!”

Núm. 12 Jordi Abella
Director de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu
“Estem en un país on el patrimoni continua sent el germà
pobre de les inversions públiques. Per això crec que s'ha de
valorar molt la valentia dels ajuntaments, les entitats i les
persones que des d'un principi han cregut i han sabut apos-
tar el que jo definiria com un projecte col·lectiu.”
“Un altre repte important és el de fomentar la creació de
xarxes entre institucions i entitats que gestionen o vetllen el
patrimoni. Unir esforços és molt important de cara a assolir
els recursos necessaris per tirar endavant.”

Núm. 13 Frederic Fillat
Instituto Pirenaico de Ecologia de Jaca
“Parlar, discutir, com passa amb països de molta tradició de
parcs nacionals com Suïssa o Àustria; participar en la
presa de decisions per tal d'apropar-lo i fer-lo teu! La infor-

mació que hem acumulat durant generacions la gent de
muntanya és vital. Hem d'intentar recuperar aquests 40 o 50
anys de desorganització de la vida rural i normalitzar la vida
quotidiana de muntanya! La idea de la conservació és un
motor socioeconòmic de primer ordre. S'ha de viure, no te
la poden imposar! I a més, es poden fer quartos! Es pot pro-
duir conservant!!”
“La vaca bruna és típica dels Alps. Aquí hi havia la pirinen-
ca, que és una vaca més vital, amb molta pitrera, amb uns
corns llargs i amb un color roienc semblant al dels cérvols
actuals. Era una vaca per llaurar i per arrossegar fusta.
Servia per treballar i quan es feia vella, l'engreixaven una
mica i se la menjaven, ja que era una carn molt feta!”
“S'ha d'entendre com un tot, necessites el de dalt i el de
baix! Ha de ser un territori equilibrat, sostenible i harmò-
nic…! Caçadors, ramaders, contrabandistes, especuladors
o industrials del xip hi tenen un lloc!”

Núm. 14 Eugènia Gil
Ca de Llovet de Taüll
“Mare de Déu! Abans tothom anava més o menys suficient
i si no, te n’anaves de jornal o de lo que fus! Amb quatre
vaques es podia viure però ara és diferent! La gent t'hi reu-
nies més, t'hi vedeves sovint, anàvom a vetllar d'una casa a
l'altre, jugàvom a les cartes els diumenges a la tarda, a l'es-
cambrilla, el tuti… No es parlava de política o de futbol,
parlaves del que feies!”
“He passat un parell de vegades el Port de Rus, per anar a
veure un tio que tenívom a Cabdella. Sortívom de nit i quan
tocaven missa ja hi érom. Contàvom cinc  hores però crec
que no els hi posàvom! Igual que d'ací a Pont: contades, cinc
hores, però si anaves sense animals, n'avançaves més!”
“El més important és que el jovent s'hi pugui estar! Si no hi
ha vida, no hi ha res a fer!! Per cert, el romànic també ha
donat molta vida. Si els nostres pares veiguessin tot això, no
s'ho haurien cregut pas!”

Núm. 15 Ramon Margalef
Catedràtic en Ecologia a la UB, mort l'any 2004
“Els parcs ja neixen com una cosa residual, em fa l'efecte.

El mal és que no s'han pres decisions de buscar espais que
incloguessin tots els pisos altitudinals, incloses les cotes
més baixes. Hi ha una tendència a protegir només allò que
en certa manera ja són espais marginals. De tota manera,
aquesta urbanització, aquesta inversió del paisatge no té
aturador. Com a molt es podria intentar organitzar-la millor.
Les àrees on queda natura són en certa manera residuals.
Tot i que amb un cert abandonament de l'agricultura la
massa forestal augmenta, aquesta tampoc és res de l'altre
món, és una mica de segona categoria.  Les carreteres aug-
menten i la connexió entre els espais també. El que abans
eren taques ara és una xarxa, i el que abans era una xarxa
(la natura) ara ha quedat reduïda a taques.”
“Estem en un procés dinàmic que sembla impossible de
parar. Crec que els científics hauríem de tenir més implica-
ció social. Mirant enrera de vegades penso que potser
m'hauria d'haver involucrat més.”

Núm. 16 Benvingut Monsó
Les Cabanasses 
“No passava ningú sense parar aquí! Era quasi obligatori
reposar a les Cabanasses! Era l'únic hostal de tota la vall.
No hi havia cap més abans i també l'únic on hi era botiga de
comestibles i carnisseria!! Tots els dies matàvem un corder
i un dia a la setmana, un vedell! La gent de la vall venia a
comprar aquí!! Aquí hi ha sigut de tot! Tota classe de
comestibles, d'espardenyes, de roba, de mantes, de fil de la
fàbrica de Senterada…!”
“Casa nostra era un lloc de reunió de la gent ja que no hi
havia cap més ràdio a la vall, excepte a les Cabanasses!
Venien cada nit a escoltar les notícies de la guerra, sobre-
tot des de Barruera! Amb vint minuts eren aquí! També la
correspondència arribava a casa, de Cóll, Cardet i Saraís!”
“Quan jo era jove, ja venia gent a Aigüestortes però no pas
com ara! Ha canviat tantíssim tot!! La gent, per abans,
anava més a Caldes, a prendre els banys! per antes de la
carretera, arribaven el port de Rus, des de Cabdella; pensa
que als anys trenta, la carretera de la Pobla al Pont arriba-
va solament a la Creu de Perves! Era més còmode venir per
Rus que el Pont!!
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A hores d'ara tothom sap que la “Carros de Foc” és una tra-
vessa a peu entre nou refugis del Parc Nacional i zona
perifèrica: Mallafré, Amitges, Saborèdo, Colomèrs,
Restanca, Ventosa i Calvell, Estany Llong, Colomina i Josep
Maria Blanc.
Els que han fet la travessa també saben que a l'univers dels
refugis encara no ha arribat la globalització i cadascun
d'ells és ben diferent, tant sigui per la capacitat, els serveis,
la ubicació, la construcció o el tracte al client. N'hi ha de
fusta o de pedra, situats a dins del bosc o enmig d'un
estany, amb vistes espectaculars o enfonsats en una vall...
Tots són diferents però, tanmateix, els uneixen dues coses:
formen part de la “Carros de Foc” i es troben a l'únic Parc
Nacional de Catalunya. 
A dins de l'ambient excursionista també tothom sap que, a
partir del naixement de la “Carros de Foc”, han sorgit altres
circuits que en copien el funcionament. Un funcionament
que, ras i curt, és aquest: l'existència d'un forfet que es va
segellant a cada refugi de pas, la disposició d'un mapa amb
el recorregut i de petits regals si es tanca la volta, i dues
modalitats per a fer el circuit: en menys o més de 24 h.
Els refugis de les zones que han emulat l'invent “Carros de
Foc” reconeixen que poden parlar d'un abans i un després.
L'èxit ha estat aclaparador i llocs on abans no hi anava
massa gent, ara són plens d'excursionistes que porten un
forfet a la mà i, només arribar al refugi de torn, l'ofereixen
al guarda per a que li posi el segell. La travessa “Carros de
Foc” ha estat tot un esdeveniment en l'excursionisme i,
malgrat que la gran majoria dels que la proven són catalans
(un 59 % l'any 2004), cada any hi acudeixen més persones
de la resta de l'estat i d'altres punts del món. 
El que potser no tothom sap és que, abans que s'hagués
batejat el recorregut entre els refugis amb el nom de
“Carros de Foc”, aquest ja existia. De fet, els refugis del
Parc Nacional funcionaven des de feia més de vint anys. I

també existien els refugis i els recorreguts a les altres
zones. I els paisatges meravellosos del Parc Nacional... Per
què, doncs, aquest èxit? Per què en tres anys gairebé s'ha
triplicat el nombre de carros de foc? Per què aquest any ha
començat a funcionar la ruta “Pedals de Foc” i també s'hi
ha apuntat una gentada? On és la clau?
Segurament la resposta l'hauríem d'anar a buscar en disci-
plines com la sociologia, la psicologia o el màrketing. Aquí
només apuntarem quatre reflexions de sobretaula que dei-
xen la porta oberta a qualsevol que vulgui dir-hi la seva.
En primer lloc ens referirem al tema de la “marca turística”,
del que tant se'n parla últimament. Però, si se'n parla, deu
ser per alguna cosa. Potser perquè les marques turístiques
ens faciliten les coses?, perquè mostren un destí concret
enfront d'un destí abstracte i desconegut?, perquè ens ins-
piren confiança? No és el mateix que un vingui al Parc
Nacional per a fer un recorregut a peu que ha d'inventar
sobre el mapa, que no pas que li ofereixin un recorregut
consolidat, amb la garantia d'una marca al darrere i, a més,
amb uns ingredients que el fan llaminer. La “Carros de Foc”
s'ha convertit en una “marca mite” com ara “El Camino de
Santiago”.
En segon lloc ens referirem al “souvenir” de les vacances.
Amb la “Carros de Foc” l'excursionista no només li quedarà
el record de les fotografies, les factures dels refugis i algu-
na samarreta comprada d'emergència perquè les altres ja
caminaven soles, sinó que tindrà un forfet amb els horaris
de la seva proesa, i podrà presumir-ne davant de les amis-
tats. “Mira, jo vaig fer la Carros de Foc amb tres dies”.
“Només amb tres dies? Ostres, estàs súper catxes!”
I aquí entrem en el tercer punt: la proesa, el repte. Perquè
si bé ja és un plaer tancar la volta amb quatre o cinc dies,
el fet de que puguin haver-hi esportistes que la fan amb
menys de vint-i-quatre hores confereix a la “Carros de Foc”
una àuria èpica que deixa per terra l'aventura d'en Marco
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Núm. 17 Jaume Montaner
Casa Parramon de Peramea
“ La muntanya, per una banda, és un repte; i, per una altra,
és grandiositat! És una sensació de tranquil·litat mentre dis-
frutes de paisatge als teus peus. El pagès, a més, té la satis-
facció de treballar en aquest paisatge. Pots llaurar, sembrar
i al cap d'un temps recollir una collita. Transformes el pai-
satge! Sóc dels que sempre he pensat que el medi natural
està perquè l'home el pugui gestionar, el pugui gestionar
bé, però perquè el pugui gestionar!”
“Jo sóc un pagès que m'agrada sembrar la terra, m'agrada
veure créixer la collita, m'agrada recollir-la i oferir als meus
animals un aliment de primera qualitat però quan tot és a
punt i entren els senglars i t'ho destrossen, els acaçaries a
mossades!! Qui et compensa d'això? La solució és no sem-
brar? El pagès ha d'ésser competitiu en la seva feina per
subsistir en el sector!”
“Un desig! M'agradaria que la gent que vivim a la muntan-
ya sapiguéssim triar la millor opció el nostre territori, que
fóssim capaços d'orientar el país perquè la gent hi pugui
viure bé, perquè els nostres fills hi tinguin oportunitats i no
els hi passi com a bona part de la meua generació, que un
dia van haver de marxar i ja no van tornar. El potencial més
fort del país és la gent amb idees i han de poder quedar-se.
Són la clau de futur perquè el territori tiri endavant!!”

Núm. 18 Joan Gil
Ca del Sastre de Boí
“ Llavons no si caçava de capritxo, ni per a deport; si caça-
va para menjar! La prova és…qui caçava l'isard? La gent
pobra! I ara qui el caça? La gent rics! La gent rics, que se
n'emporten? Els que els pobres llençàvom! I lo que els rics
deixen, natres mos ho portàvom! Perquè natres de corns no
en volíem cap; aguets volen els corns i llancen la carn!Si
se'n tornessen els caçadors d'antes i veiguessin això, a
tiros se liarín!”
“Massa modernisme! ara la cosa ja no la pots parar, està
muntada així, però a jo no m'acaba de convèncer! No cal
tant para viure! És que ho volem tot! Volem maquinaria de
tota classe a casa: cuina elèctrica, calentadors, neveres,
televisions, rentadores, quan compres una cosa ja s'espat-
lla l'altra; i aigua calenta, calefacció…Jo no en tinc a casa
ni en vull moia tampoc! Foc sí…i prou!!”   
“Al morralet d'un bon pastor hi ha una bona bota de vi, el
ganivet, i si es porta bona berena, millor! Les ulleres
(prismàtics) i ara l'emissora. Això és imprescindible! De
berena, molta teca i un seu fot tot! Però quan un és gran no
cal menjar tant! Coses ligeres i en nya prou, com ara case-
rios, fruits secs, alguna tortilleta, olives, una amanida de
ceba, un tall de cansalada..."                                                    

Marta Avizanda Martínez   

l’essència de les paraules�
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TÍTOL: El territori d'Aigüestortes i Sant Maurici abans del
Parc
EDICIÓ: Garsineu, 2005
FORMAT: 114 p. :  il. ; 25 cm.
Aquesta obra ens permet veure un punt de vista diferent
d'Aigüestortes i Sant Maurici: el parc quan no era parc. Abans
que Franco creués el Portarró i declarés la zona com a Parc
Nacional, hi va haver gent que per algun motiu o altre va pas-
sar per una de les quatre comarques que conformen l'actual
parc i es va adonar que aquells paisatges amb les seves gents
tenien quelcom d'especial. Viatgers, militars, científics o
esportistes van reflectir en els seus escrits les diverses
impressions de tot allò que s'amagava en aquesta part del
Pirineu: les gents, els costums, les tradicions, el territori... A
través dels seus escrits podem observar com Aigüestortes
continua captivant des de fa segles a l'home.

TÍTOL: Atlas de las aves nidificantes del Parque Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y su entorno
EDICIÓ: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2005
FORMAT: 271 p.: il.; 24 cm.
“El gall fer... la perdiu blanca... el trencalòs... ” són els primers
exemples que venen al cap quan es parla de les aus que habi-
ten el parc, però... són les úniques? A banda de les més para-
digmàtiques que acabem de citar, n'hi ha un nombre molt ele-
vat d'aus que nidifiquen al parc i formen part del seu medi. Un
equip d'especialistes en ornitologia d'entitats com DEPANA, el
Grup d'Estudi i Protecció del Trencalòs i personal del Parc
Nacional han elaborat un atles molt complet que permet
observar l'estreta relació de les aus amb el seu territori.
L'estudi es basa en quadrícules de 5x5 km. per detallar la dis-
tribució en les prop de 40000 hectàrees del Parc Nacional i la
seva zona perifèrica. Aquesta obra esdevé un perfecte com-
plement a l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-
2002. Cal destacar l'abundantissima bibliografia, on el lector
interessat pot fer un altre pas i trobar multitud de referències
per aprofundir encara més en el món de l'ornitologia al Parc i
també, per extensió, al Països Catalans.  

TÍTOL: Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Parc Nacional
EDICIÓ: Fundación Parques Nacionales; Generalitat de
Catalunya; Lunwerg, 2006
FORMAT: 194 p. ; 31 cm.
Lunwerg és una editorial amb una col·lecció de llibres d'alta
qualitat de fotografies sobre els parcs nacionals. Els autors a
nivell de text i fotografia són reputats especialistes. Ara, en el
volum corresponent al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici els textos corresponen a Mercè Aniz i
Montes, directora-conservadora del Parc i les fotografies a
Kim Castells, que ja va il·lustrar el volum del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido d'aquesta mateixa. Malgrat que no
es tracta d'una guia de butxaca, no es deixa cap espai per
cobrir: història, legislació, fauna, mitologia... però sense esde-
venir una feixuga càrrega lectora. Els trets més importants,
característics i, per què no dir-ho?, curiosos queden narrats
àgilment per la directora del Parc i donen entrada a una
col·lecció de fotografies de Kim Castells que absorbeix al lec-
tor i acaba convertit en espectador de muntanyes,  forests,
pobles, rius i estanys i la vida que conforma el Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
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travessant mig planeta per trobar la seva mare. Els “sky
runners” -“corredors del cel” pels poc amants d'anglicis-
mes- han esdevingut en l'imaginari col·lectiu una mena
d'extraterrestres amb corona de llorer, i no hi ha res més
reconfortant que als vespres, després d'un bon sopar,
narrar als altres carros de foc l'experiència de travessar el
coll de Contraix enmig d'una tempesta d'estiu.
Aquest és el quart punt: el fet de viure una experiència que,
en la major part dels participants, acaba sent tan positiva
que, segons les enquestes de satisfacció, un 98 % la repe-
tiria. Què necessitem, avui, sinó sentir emocions i viure
experiències diferents durant els pocs dies de què dispo-
sem de vacances? 
Però encara hi ha un altre ingredient que ens fa entendre
l'èxit d'aquestes travesses d'alta muntanya: el col·leccio-
nisme. Els humans som col·leccionistes de mena i no ja amb
objectes com els sobrets de sucre, els calendaris de butxa-
ca o les xapes de cava, sinó amb heroïcitats tan curioses
com pujar tots els cims de més de 8.000 m de la Terra o,
sense anar més lluny, culminar tots els 3.000s dels Pirineus.
Ara molts practicants de l'excursionisme col·leccionen tra-
vesses, amb els seus respectius forfets.
Vet aquí, doncs, alguns punts que poden haver contribuït al
bon resultat d'aquesta iniciativa amb nom de pel·lícula.
Vegem ara quin futur li espera. 

En principi tot sembla indicar que el pronòstic és enco-
ratjador malgrat alguns aspectes a polir. Per exemple,
no és suficient un bon reclam si aquest no ve acompan-
yat d'una infraestructura i un servei de qualitat. Més
amunt dèiem que la globalització no havia arribat als
refugis i ens hi referíem com a un valor afegit, però
també es pot prendre aquesta afirmació des d'un punt
de vista negatiu: la globalització no ha arribat als refu-
gis i les condicions en alguns d'ells no són les espera-
des. Així doncs, potser ja seria hora que és fes un pro-
jecte global de millora de qualitat dels nou refugis de la
travessa, bo i tenint en compte el respecte pel medi
ambient i la singularitat de cadascun. Un projecte on
haurien d'implicar-s'hi els guardes dels refugis, els pro-
pietaris dels edificis, les diverses administracions
locals i el Parc Nacional. Perquè la imatge que s'em-
porti el visitant d'alguns refugis, també és la imatge que
s'emportarà del Parc Nacional, de les comarques on es
troben o de les entitats propietàries de les
instal·lacions. Aquest seria un nou pas d'aquesta inicia-
tiva que, tan bon punt va néixer, va fer la crescuda. Ara
només li falta estabilitzar-se en el món dels adults.

Núria Garcia i Quera, autora de la guia 
Travessa dels refugis CARROS DE FOC, ed. Sua
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TÍTOL: Catalunya natura viva, 3: Parc Nacional d'Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici
EDICIÓ: Enciclopèdia Catalana, 2002.
FORMAT: 1 DVD,  ca. 70 min.
Una forma diferent de conèixer el Parc Nacional és a traves de
les guies. En aquest cas, la col·lecció Catalunya Natura Viva ens
ofereix una passejada amena i entretinguda pels espais naturals
protegits de Catalunya. El tercer volum de la col·lecció fa una
amplia visita en dues parts de mitja hora cada una al Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici fent incisos en
la majoria dels seus aspectes: flora, fauna, geomorfologia, clima,
cultura, història. Tots els elements que interactuen i donen vida al
Parc són presentats amb una narració àgil i recolzats amb imat-
ges de gran qualitat  visual. A banda del Parc Nacional, s'inclou
un breu reportatge sobre el darrer Parc Natural creat a
Catalunya: el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Com a extres el DVD
ens ofereix un ampli resum en fitxes audiovisuals de les princi-
pals espècies de flora i fauna que poden trobar-se al Parc.
Opcions d'idiomes: català, castellà i anglès amb subtítols en els
mateixos idiomes.

TÍTOL: La Corona de Sant Nicolau
EDICIÓ: Fundación Parques Nacionales, 2005
FORMAT: 38 p.; 18 cm
Poca cosa es pot afegir a la figura d'en Pep Coll. L'escriptor de
Pessonada, amb el seu gran coneixement d'històries i llegendes
del Pirineu, aporta el seu gra de sorra a la commemoració del 50è
aniversari del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici amb aquest conte infantil expressament escrit per a l'o-
casió. Amb les simpàtiques il·lustracions de Mercedes Marro,
Pep Coll ens porta a fer la travessa del Parc Nacional, de la Vall
d'Espot a la Vall de Sant Nicolau, de la mà de la Maria i els ger-
mans Nin i Non a la recerca d'una corona llegendària amagada
al parc. En aquest recorregut els protagonistes aniran coneixent,
no només el parc en sí, sinó també aquelles parts relatives a la
màgia dels paisatges del parc que aniran creuant. Al final del
recorregut queda clar que el tresor amagat no és pas un simple
objecte material; el tresor l'han anat trobant al llarg de la seva
recerca: el Parc. 

TÍTOL: El senyor mestre: escola i vida quotidiana al Pirineu als
anys vint a través de la fotografia de Frances Masclans
EDICIÓ: Garsineu, 2005
FORMAT: 88 p.; 19 cm.
La figura de Francesc Masclans es va descobrir gràcies a foto-
grafies seves que va publicar Ramon Violant i Simorra. Aquest lli-
bre recull la descoberta del Francesc Masclans  fotògraf... i mes-
tre. Entre 1927 i 1931 Francesc Masclans va ser destinat com a
mestre a la població de les Iglèsies, al municipi de Sarroca de
Bellera al Pallars Jussà, desprès passà a l'escola Joan Lluís
Vives del barri de Sants a Barcelona, però amb les conseqüèn-
cies de la guerra civil va ser depurat i enviat a l'escola de
Fresnedo de Sil (Lleó).  D'aquests anys de docència queda com a
testimoni la seva obra fotogràfica que es presenta en aquest
catàleg: El reflex del paisatges i la senzillesa de la gent de les
Iglèsies, les  classes renovadores i els nous models pedagògics
a l'escola Joan Lluís Vives i la solitud i l'incomprensió a l'exili de
Fresnedo. El recorregut vital i emocional de Francesc Masclans
es pot veure, llegir i sentir a traves d'aquestes fotografies.
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