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Aquest llibre es proposa explicar com s’ha desenvolupat i es 
desenvolupa a Catalunya la política forestal moderna.  

Les regulacions forestals naixeren a Europa a partir de la re-
ducció dels boscos, originada pel descobriment i desplegament  
de l’agricultura i la ramaderia. Els seus objectius inicials eren els de  
garantir el dret de propietat i els drets d’aprofitament de la seva 
producció.

A partir del segle xviii, aquest retrocés s’intensificà. Va fer 
perillar el subministrament dels productes boscans bàsics, i va 
produir alteracions en el funcionament dels sistemes ambientals. 
Això engendrà noves decisions polítiques reguladores, en el que 
podem considerar inici de la política forestal moderna. Al mateix 
temps va originar la invenció de tecnologies més racionals per a 
l’aprofitament del bosc, com la silvicultura.

El text té una introducció sobre generalitats dels boscos i, 
a continuació, es divideix en quatre parts. La primera repassa 
l’evolució d’aquestes disposicions fins ben entrat el segle xx, en 
el marc europeu i de les Espanyes. La segona analitza la seva apli-
cació a Catalunya, des del segle xviii fins al final de la transició 
política que va seguir a la dictadura franquista. La tercera fa un 
balanç d’algunes circumstàncies estructurals que condicionen la 
política forestal catalana actual. I, finalment, la quarta examina  
la política forestal aplicada per la Generalitat de Catalunya i al-
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tres institucions, des de la constitució del Parlament, l’any 1980, 
fins a l’any 2014. És a dir, durant trenta-quatre anys.

En un corol·lari final es crida l’atenció sobre l’actual caràcter 
immobilitzat de la majoria de boscos catalans, que no canvien 
d’estat ni de condició, i que en els casos més favorables ni milloren 
ni empitjoren, però que quan les coses van mal dades tendeixen a 
degradar-se. Es fa notar, també, que perfeccionar la situació actual 
solament serà possible amb un canvi de mentalitat de l’Adminis-
tració forestal i dels propietaris de boscos.

Molta gent considera que la història és interpretable, perquè 
les possibilitats de permutar i combinar els fets registrats equival 
pràcticament a un nombre infinit de fets. D’acord amb aquesta 
idea, les opinions que recull aquest text no són, per descomptat, 
veritats universals; no passen de ser unes veritats entre moltes al-
tres. L’obra tampoc pretén estar a la moda, i procura defugir tot 
tipus de sentimentalisme hipòcrita i ornamental. 

D’altra banda, encara que en el text es posin de manifest des-
acords amb certes polítiques i decisions, s’ha intentat no menys-
prear ningú, amb el convenciment que molts clàssics tenen raó 
quan diuen que, d’una manera o altra, tots som deutors dels som-
nis d’altres.
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És prou conegut que, sempre que el sòl i el clima ho perme-
ten, la vegetació té tendència a cobrir qualsevol territori, formant 
arquetipus diferents, que a grans trets classifiquem com a prats, 
boscos, arbúcies o brolles.

Aquestes unitats formen el primer esglaó de qualsevol sistema 
viu, ja que són els únics que poden transformar l’energia que ve 
del sol en molècules orgàniques, les quals serviran per alimentar 
els animals herbívors, que al seu torn nodriran els carnívors.

Aquesta mena de cadena prehistòrica es va anar transformant 
a mesura que l’home descobria els mecanismes reproductors de 
plantes i animals. A partir d’aquest moment abandonà la caça i 
la recol·lecció per produir en abundància les plantes i els animals 
que havia après a domesticar.

La conseqüència va ser un canvi ràpid del paisatge, en especia-
litzar-se molts sòls en el conreu i la pastura. Com que, en general, 
les zones més bones per a aquests menesters novells estaven cober-
tes per boscos, els nostres avantpassats van haver de talar-los per 
fer possible la nova economia.

La vella organització, amb àrees de boscos més o menys con-
tínues que cobrien bona part del planeta, va haver de deixar pas a 
un mosaic de sòls agrícoles, ramaders i forestals. 

El bosc —en no poder competir amb les rendes de les noves 
activitats, ni en quantitat, ni en temps per a obtenir-les— va recu-
lar a les zones que no eren aptes per l’agricultura o la ramaderia. 

SUMARI
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El record dels primigenis mantells de florestes, que cobrien 
bona part del món a l’inici de les civilitzacions, es va anar transfor-
mant generació rere generació fins arribar a l’organització actual 
del territori. Els homes i dones que ens han precedit volien sobre-
viure, com quasi tots nosaltres.

Però el bosc que quedava produïa articles tan imprescindibles 
com combustible o materials per a la construcció, que també s’ha-
vien de garantir. Els homes antics ho van aconseguir localment 
amb els seus coneixements pràctics, encara que a mesura que la 
població i la demanda creixien el subministrament esdevenia més 
difícil. 

Per això, els regnes absolutistes acabaren imposant mesures 
dràstiques per evitar certes actuacions unilaterals dels particulars i 
dels ajuntaments. Volien garantir, sobretot, la fusta necessària per 
a les armades de guerra. Naixia així la política forestal moderna, 
que intentava reglamentar els aprofitaments per a cobrir les neces-
sitats de les monarquies.

Els il·lustrats, en relacionar els coneixements tradicionals amb 
la ciència del moment, varen inventar a finals del segle xviii la 
silvicultura, la tecnociència que aprofita el bosc sense destruir-lo. 

Aquells silvicultors creien que només l’Estat era capaç de 
mantenir uns boscos olímpics, els d’arbres de més de cent anys, 
perquè la iniciativa privada, deien, només cercava el benefici im-
mediat. 

Aquesta posició va trobar bona acollida entre tots aquells que 
no confiaven en l’economia de mercat. Per exemple, els líders de la 
vella societat estamental o els partidaris del control estatal estricte 
i centralitzat de l’aprofitament dels boscos. 

Els liberals, que creien que sols l’interès de l’individu és apte 
per a multiplicar els béns econòmics d’un país i els privats, que 
havien gestionat correctament les seves boscúries durant decennis, 
varen quedar desconcertats.
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A les Espanyes també triomfaren aquests posicionaments 
conservadors, i l’Estat va desposseir els ajuntaments i els veïns 
propietaris de boscúries comunals del dret medieval de gestionar 
els seus boscos. 

És veritat, però, que amos de boscos particulars no van estar 
sotmesos a aquest control i van tenir un ampli marge de manio-
bra, més proper al liberalisme.

En traspassar-se les competències forestals de l’Estat a la Ge-
neralitat de Catalunya, les polítiques governamentals varen con-
tinuar les velles estratègies, tot i que, per exemple, la Llei forestal 
catalana obre la possibilitat de tornar als ajuntaments que vulguin 
la gestió dels seus boscos. 

En l’àmbit de les florestes particulars, el Govern català i al-
guna associació de propietaris varen pactar, per primer cop en la 
història forestal de les Espanyes, que el bosc privat fos considerat 
un patrimoni que calia defensar de les lleis del mercat, a canvi 
del compromís dels particulars de planificar els seus aprofitaments 
forestals.

Aquesta renúncia als mercats ha fet dependre quasi tota la 
política forestal catalana dels pressupostos públics. Com que els 
diners que hi ha són escassos, les polítiques endegades han incidit 
sobre una ínfima part de la superfície forestal. 

Podem dir, sense por d’equivocar-nos, que la majoria de bos-
cos catalans determinats per aquestes polítiques són boscos im-
mobilitzats. 

Els canvis en aquesta situació, si han de produir-se, requeriran 
com a primer pas que l’Administració forestal passi d’una gestió 
vertical i autoritària a una gestió compartida, i que els propieta-
ris de boscos evolucionin de les actituds individualistes i passives 
d’avui a capteniments actius i associats.
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Què es denomina superfície forestal?

En la tradició europea, es considera superfície forestal el con-
junt de terrenys arbrats (boscos) o amb altres formacions vegetals 
i els erms. No entren dins d’aquesta classificació els terrenys con-
reats i els terrenys ocupats per àrees urbanitzades o per infraestruc-
tures artificials.

En altres racons del món, la superfície forestal coincideix ex-
clusivament amb el bosc, entre altres raons perquè es difícil definir 
com a forestals els grans deserts africans, les cadenes muntanyoses 
de l’Himàlaia o les superfícies de Groenlàndia cobertes perma-
nentment pel gel. 

Aquests indrets es troben fora de l’Europa central i mediterrà-
nia, que és on es va inventar la primera definició. En aquesta obra, 
en tractar de la història i política forestals ens referirem a la super-
fície forestal precisada a l’inici. Quan de manera singular parlem 
de la superfície forestal arbrada utilitzarem, preferentment, el con-
cepte bosc.

A les Espanyes, quan es va crear la primera escola forestal, fa 
més de cent cinquanta anys, no es van prendre com a referents els 
termes castellans bosque o forestal, perquè es va preferir un con-
cepte que abastés no solament els boscos sinó, també, el conjunt 
de singularitats i fenòmens que caracteritzen les muntanyes, com 
per exemple el règim torrencial dels rius, les allaus, les pastures, les 
zones arbustives, les àrees degradades i altres particularitats. 

INTRODUCCIÓ:  
GENERALITATS SOBRE ELS BOSCOS
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Per posar de manifest aquesta diversitat, es va adoptar el con-
cepte monte, que s’entenia com tota terra sense conrear coberta 
d’arbres, arbúcies o altres vegetals. D’aquí que en castellà es parli 
de ingeniero de Montes, Ley de montes, monte de utilidad pública, 
catálogo de montes... 

A Catalunya la Mancomunitat va usar, als anys vint del segle 
passat, la locució forestal, per exemple, en crear el Servei Forestal 
i de Boscos. 

La Generalitat de la Segona República va utilitzar sovint el 
terme mont, que és sinònim de muntanya i que té una gran pre-
sència en la nostra toponímia (Montsant, Montmaneu, Montsec, 
Montserrat, Mont Caro, Montnegre, etc.), i va dir Llei de monts o 
enginyer de monts. 

La Generalitat de Catalunya actual ha emprat molt el vocable 
forest, que és equivalent a bosc, i s’ha referit, per tant, als enginyers 
de forest o a les forests d’utilitat pública. 

En aquest paper s’utilitzen prioritàriament els termes forestal 
i bosc. Així, es podrà llegir enginyer forestal, bosc d’utilitat pública, 
llei forestal, bosc de Das, etc.

Evolució de la superfície forestal

Dels 13.000 milions d’hectàrees (ha) que ocupen els con-
tinents, 4.000 milions, és a dir, el 30 %, són boscos. 

Aquest percentatge no és estable, varia d’acord amb algunes 
lògiques culturals. De manera general, pot dir-se que com més 
desenvolupament de l’agricultura i de la ramaderia, menys super-
fície forestal, i que com menys exuberància agrícola i ramadera 
(que és exactament el que passa ara, a començaments del segle xxi, 
a casa nostra), més boscúria. 

Això pot aplicar-se de la mateixa manera a la urbanització i a 
les infraestructures que, segons com bufen el mercat immobiliari i 
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la renda del país, creixen sobre la superfície forestal o la superfície 
agrícola, sense que, la major part de vegades, el boscam hi pugui 
competir ni dir “aquesta boca és meva”. 

Avui, en moltes societats, aquest vaivé de la superfície forestal 
està contrarestat, amb més decisió o menys, pel convenciment que 
els boscos tenen un paper ambiental o socioeconòmic important i 
que se n’ha de frenar la reducció.

Tanmateix, en contra del que pot semblar de primer cop d’ull 
—sobretot per als ciutadans de grans àrees metropolitanes o per als 
que viuen o fan turisme a les costes i alguns paratges dels massis-
sos alpins, on la construcció és densa i intensiva—, l’extensió que 
ocupa el sòl més urbanitzat no pot comparar-se, encara, amb l’am-
plada territorial del bosc, ni al món ni a les comarques catalanes. 

A les 323.000 hectàrees de la superpoblada Regió Metropoli-
tana de Barcelona, per exemple, hi havia l’any 1992 quasi 45.000 
hectàrees (el 14 %) de sòl urbà, i creixia a un ritme de 1.000 hec-
tàrees anuals. La resta era superfície forestal i agrícola. Per tant, 
si aquest ritme es mantingués (de fet va aturar-se amb la crisi de 
la construcció a inicis del 2008) i si la societat catalana decidís 
eliminar els boscos metropolitans i la resta de superfície forestal 
i substituir-los per urbanització i infraestructures, caldrien més o 
menys 200 anys per aconseguir-ho. 

Si això és el que succeeix en una zona densament habitada, 
imaginem el temps que hauria de passar i la població que hi hau-
ria d’haver perquè tota la superfície forestal de Catalunya o tots els 
boscos del planeta fossin engolits per la urbanització.

A Europa, en general, les terres més planes i de més qualitat, 
que en un període determinat dels 4.540 milions d’anys de vida 
de la Terra eren el suport dels millors boscos, avui són terrenys 
agrícoles o urbanitzats. 

Les planes de França, Anglaterra i Alemanya, l’altiplà ibèric 
o la plana de Vic són ara grans àrees agrícoles, després que els 
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homes transformessin centenars de milers d’hectàrees forestals per 
organitzar noves cultures més enllà de les basades en la caça i la 
recol·lecció. 

Avui, la desforestació per canviar l’ús de la superfície forestal 
es fa lluny de la vella Europa, però a molts dels seus habitants els 
preocupa que a la resta del món es faci el que ja varen fer els seus 
avantpassats. 

En molts països en desenvolupament hi ha qui lluita perquè 
“una terra sense homes sigui per als homes sense terra”, mentre que 
en zones amb rendes altes alguns demanen d’immobilitzar els bos-
cos, perquè creuen que això evitarà que s’acabi la vida al planeta.

Els pocs boscos verges de l’Amazònia, dels límits boreals o 
d’altres regions escassament poblades són sistemes que funcionen 
perfectament sense la intervenció de l’home. Van tirant i evolucio-
nen en funció dels canvis que es produeixen en el context climàtic 
en què viuen, i només un sotrac ambiental radical o una catàstrofe 
pot fer-los desaparèixer. 

En canvi, els boscos i la resta de superfícies forestals situades 
en zones humanitzades, que estan sotmeses a una insistent pressió 
humana i a les quals es demana que proporcionin serveis de tota 
mena, necessiten més o menys intensitat de gestió, si se’n vol as-
segurar la persistència.

Els beneficis del bosc

Amb el seu creixement i decreixement la superfície forestal ha 
ofert, ofereix i oferirà moltes coses als habitants del món. 

A més del gran paper territorial que té, aquesta superfície pot 
produir directament rendes monetàries o amb espècie; beneficis 
de caràcter social i ambiental, i, indirectament, nodreix llargues 
cadenes industrials, comercials, universitàries, funcionarials, de 
comunicació i moltes més, que usen els boscos i els seus productes 
com a matèria primera de totes o d’alguna de les seves activitats.
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Al bosc, les tasques humanes més antigues són la recol·lecció 
i la caça, que avui continuen a tota vela, tant als països desenvo-
lupats com als països en desenvolupament. Les segueix l’ús dels 
arbres per a combustible, material de construcció i cent mil usos 
més. Fins a finals del segle xix, la construcció de vaixells, que van 
ser el tipus de transport més important durant milers d’anys, va 
marcar les polítiques forestals. 

A mesura que s’avançà en la construcció naval, les naus varen 
ser més grans i es va necessitar més fusta. Pensem, per exemple, 
que un trirrem dels més de mil que varen intervenir a la batalla 
de Salamina (480 aC) portava unes quaranta tones de fusta; que 
la nau mitjana de l’Armada Invencible, enviada per Felip II de 
les Espanyes contra l’Anglaterra protestant, ja en feia flotar 350 
tones, i que un cleepper de mitjan segle xix carretejava ell sol més 
de 2.000 tones de fustam. 

Actualment (el 2014) l’aprofitament i consum dels arbres, 
fonamentalment per a llenya, fusta serrada, taulers i pasta de cel-
lulosa, és sens dubte el més gran que hi ha hagut a la història, i no 
sembla que hagi de disminuir en els propers anys. 

El consum mundial anual de fusta, incloent-hi les llenyes, és 
de quasi 3.370 milions de metres cúbics. Els productes primaris 
dels sector forestal contribueixen en un 1 % al producte interior 
brut mundial i en un 3 % al mercat internacional de mercaderies. 
El valor anual de les transaccions supera els 200 bilions de dòlars 
americans. 

En l’àmbit social, a començaments del segle xxi i d’acord amb 
estudis de la FAO, el bosc és important per a la subsistència de 
600 milions de persones de països en desenvolupament, perquè en 
depenen per a l’obtenció de productes i serveis bàsics com el com-
bustible, la recol·lecció d’aliments i la pastura per a la ramaderia. 

Als països desenvolupats la superfície forestal és moltes coses 
alhora: un espai per al lleure que utilitzen milions de ciutadans; 
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un escenari que ajuda a promoure la indústria turística; un àmbit 
productiu, i, també, un sòl que, en determinades circumstàncies, 
té demanda per a la construcció d’habitatges, indústries i infra-
estructures i que, per tant, pot generar valuoses plusvàlues si se’n 
canvia l’ús boscà.

Ambientalment, a gran escala, la superfície forestal té un pa-
per substancial en els cicles biogeoquímics de la matèria, sobretot 
de l’aigua, del carboni i del nitrogen. 

A l’escala local, influeix en la qualitat de vida de les persones 
amb el seu paper regulador de l’erosió, la circulació de l’aigua, la 
contaminació i el soroll, i, també, en el seu rol d’element consti-
tutiu de molts paisatges. 

Aquests darrers beneficis, que solen definir-se en economia 
com a externalitats, són difícils de valorar, perquè normalment no 
existeix un mercat on es puguin vendre o comprar. 

Alguns propietaris de boscos han treballat intensament, de 
moment sense èxit, en la valoració concreta d’aquests favors am-
bientals amb l’esperança de convèncer la societat perquè pagui 
aquests serveis.

Dels tentacles que partint del bosc circulen per les diferents 
estructures de la nostra societat, destaquen les cadenes industri-
als i comercials que neixen de l’aprofitament del bosc, continuen 
amb la transformació industrial dels productes forestals primaris, 
la comercialització de les manufactures i el consum d’aquestes i 
finalitzen en un residu que és transformat o eliminat, de manera 
que es compleix sempre el principi general de retornar a l’univers 
la matèria i l’energia que un dia varen coagular-se per formar uns 
arbres. 

Entorn d’aquesta cadena principal giren altres satèl·lits: les 
administracions i els organismes locals, estatals, continentals i 
mundials; les universitats; les escoles especials; els centres de recer-
ca; els mitjans de comunicació; els congressos; els fòrums, i molts 
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altres. Tants, que produeixen vertigen als qui volen fer una ullada 
al conjunt i entendre’n l’origen i les funcions.

La por de la desforestació

Amb un consum mundial tan elevat i amb una transformació 
històrica de tants milions d’hectàrees de bosc cap a usos agrícoles 
o urbans, alguns es pregunten si en cas que continuï aquest ús i 
despesa eliminarem els boscos de la Terra. Es demanen si és l’ho-
ra de prohibir els aprofitaments del boscam i les transformacions 
dels usos dels sòls forestals. 

És difícil generalitzar una situació de retrocés i sobreexplota-
ció de la superfície forestal. Hi ha parts del món on el bosc és molt 
poc pressionat i sectors en què els boscos creixen en recuperar zo-
nes agrícoles que han perdut rendibilitat (com passa, per exemple, 
als països mediterranis de la Unió Europea). En algunes zones de 
països en desenvolupament la desforestació és molt forta, a causa 
de la pressió de la població o d’una explotació destructiva sense 
escrúpols. 

Al mateix temps, hi ha regions on la desforestació conviu amb 
la plantació de centenars de milers d’hectàrees d’arbres forestals, 
que a voltes, sobretot als tròpics, l’equilibren i fins i tot la superen. 

La fusta i altres productes del bosc es consideren renovables; 
és a dir, que poden regenerar-se de manera natural o artificial. 
En conseqüència, en opinió de molts experts, la desaparició dels 
boscos no és tant un problema d’aprofitament com un problema 
de gestió. 

Actualment hi ha tècniques de plantació artificial i tècniques 
d’aprofitament de la capacitat de regeneració natural que tenen els 
arbres, que garanteixen la supervivència del bosc, sempre que amb 
els aprofitaments hi hagi una transformació limitada de l’ecosis-
tema. 
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Els arbres, doncs, no són com el carbó, el petroli o l’urani, 
uns productes que un cop consumits s’han acabat i hem d’espe-
rar centenars de segles perquè hipotèticament es tornin a produir, 
sinó que, al contrari, tenim la possibilitat certa i demostrada d’ob-
tenir-ne en pocs anys. Als tròpics, en menys de quinze anys, i a 
les zones temperades, entre quinze i cent anys segons les espècies.

És cert que qualsevol intervenció humana produeix canvis 
en els sistemes naturals o artificials, no hi pot haver acció sense 
transformació, i els boscos no en són cap excepció. En les societats 
democràtiques, els ciutadans han de decidir quins són els produc-
tes que volen obtenir del bosc i quin grau de transformació de la 
floresta estan disposats a admetre per aconseguir-los. 

Voler, al mateix temps, consumir productes forestals i evitar 
que s’aprofitin els boscos és, generalment, un ideal impossible. 
Usar manufactures forestals de fora de casa per no tocar els boscos 
propis pot ser una hipocresia.

La transformació de la superfície forestal és una acció social 
que ha donat resultats brillants i resultats deplorables. Molta gent 
té per un encert la construcció d’algunes viles, esglésies i monu-
ments sobre antics boscos. En canvi, els pendents desforestats dels 
vessants sud de la serralada litoral entre Malgrat i Cubelles, per 
exemple, semblen en general un resultat menys reeixit.

Alguns nihilistes, aficionats a la matemàtica pura, conjectu-
ren que si els boscos van sorgir al devonià tardà, ara fa uns tres-
cents cinquanta milions d’anys, i l’Homo sapiens va aparèixer fa 
uns dos-cents mil anys, el més probable és que les boscúries so-
brevisquin molts segles a la desaparició dels humans del planeta. 
Ho argumenten apel·lant al compliment de les lleis de la simetria 
i a un optimisme contradictori amb la seva fascinació per totes 
les formes de desaparició. La desforestació total de la Terra no es 
produirà, diuen.
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La importància del boscam a Catalunya

A Catalunya la superfície forestal ocupa, actualment, quasi les 
dues terceres parts del país, uns dos milions d’hectàrees. 

Una mica més de la meitat d’aquesta superfície són boscos, i 
l’altra meitat està poblada per diferents tipus de formacions vege-
tals, per terrenys abandonats per l’agricultura i la ramaderia o per 
sòls afectats pels incendis forestals, en els quals el bosc encara no 
ha pogut tornar-se a instal·lar de manera natural o artificial. 

El milió d’hectàrees agrícoles i urbanitzades restants són el 
resultat d’una transformació històrica de la primitiva superfície 
forestal. 

Per tant, el primer paper d’aquest sòl ha estat i és el de servir 
de base física a la societat i les seves activitats; la superfície forestal 
és el gruix de l’ordit sobre el qual anem fent i desfent. 

Tanmateix, aquesta funció tan solemne queda soterrada per la 
frenètica activitat mercantil contemporània catalana, que es des- 
envolupa lluny del boscam. Per tant, el bosc apareix poc en els 
grans discursos de la política econòmica. Ara bé, pel fet de ser la 
matriu física més gran del país, figura de dret entre els primers 
llocs de la nostra agenda política ambiental i d’ordenació territo-
rial. 

És difícil traduir aquest paper material tan transcendent en 
accions pràctiques. La ciutat de Barcelona, per exemple, que so-
vint es presenta com a capdavantera de la filosofia ambiental, viu 
sense gaire consciència que la cara sud de Collserola, que li envolta 
l’esquena, està en bona part desforestada i en un estat deplorable. 
Encara que molts diran, i és veritat, que es pot exceptuar d’aquesta 
situació la limitada boscúria que va resultar de les repoblacions 
que va fer la Diputació de Barcelona després de la Guerra Civil del 
1936, fa més de cinquanta anys. 

Tot i aquest menysteniment econòmic, els catalans som uns 
grans consumidors de productes forestals. Entre els que usem els 
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ciutadans i els que fa servir la indústria hem arribat a superar els 
vuit milions de metres cúbics anuals de fusta. 

Si bé és cert que molts consumidors no acaben de relacionar 
un mocador de paper, el cartró de la capsa de galetes o les planxes 
de suport del moble de fòrmica de la cuina amb la fusta, o desco-
neixen que el carbó que cremen a les seves barbacoes és d’origen 
vegetal, la veritat és que el consum de productes derivats de la 
fusta és general i s’incrementa any rere any, encara que molts con-
sumidors preferirien que no es tallés cap arbre. 

La despesa de pasta de paper, per exemple, se situa avui en uns 
169 quilos per habitant i any, xifra que continuarà augmentant, 
com a mínim, fins arribar als 228 quilos que gasten anualment els 
ciutadans alemanys. El consum de superfície forestal per al lleure 
també s’incrementa progressivament, i arriba a xifres fabuloses. 
El Montseny, per parlar d’un cas estudiat, rep més d’un milió de 
visitants l’any i els boscos metropolitans de Barcelona superen a 
bastament aquesta xifra d’usuaris.

La indústria del país relacionada amb la fusta és molt més 
potent del que la majoria es pensen. Avui els establiments que fa-
briquen paper, cartró, mobles i taps de suro o que utilitzen la fusta 
per a treballs i acabats relacionats amb la construcció depassen els 
4.553 i ocupen 44.621 persones, amb un volum de negoci de més 
de cinc mil milions d’euros anuals.1

* * *
Malauradament, a Catalunya ningú publica cap estadística 

forestal sobre la producció i l’ús dels nostres boscos i, per tant, no 
hi ha dades globals sobre la fusta que es talla anualment o sobre els 
altres usos que fan els ciutadans de la superfície forestal. 

1. Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Base de dades de sectors industrials. 
Any 2002.
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Els operadors del sector del principi de la cadena, els talla-
dors i les indústries de primera transformació, consideren que la 
producció de llenyes i fusta no supera el milió de metres cúbics 
anuals. Si donem aquesta xifra com a bona, podem afirmar que 
només produïm el 12,5 % de la fusta que consumim i que, per 
tant, el dèficit de la nostra balança comercial en aquest àmbit és 
d’envergadura. 

Tradició paperera catalana. Fàbrica de paper de tina a partir de draps triturats.  
Productes: paper de barba superior i cartrons per a jocs de cartes. Classes especials amb 

marques transparents. Casa fundada el 1760 i desapareguda als anys quaranta  
del segle xx.

Els catalans som uns grans consumidors de productes fores-
tals i en som uns grans importadors, els primers de les Espanyes. 
Podem dir, sense por d’equivocar-nos, que percentualment estem 
a la banda alta dels països importadors de fusta.
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El bosc com a símbol espiritual

Els boscos, des de l’aparició de l’Homo sapiens, també tenen 
una dimensió mítica i simbòlica que hem anat inventant. 

Abans del desenvolupament de les religions monoteistes, el 
bosc tenia un paper potent com a santuari o habitatge de divi-
nitats, en quasi totes les mitologies i tradicions. D’acord amb les 
llegendes grecoromanes, els esperits dels arbres morien quan es ta-
llava el seu arbre personal, i per això abans de fer-ho calia demanar 
autorització a través de sacrificis i evitar així malentesos. 

L’arrelament d’aquestes creences era tan important que no és 
estrany que l’Església cristiana medieval s’esforcés a tallar, a tort i 
a dret, arbres sagrats i boscúries divines que li feien competència. 
Sant Martí de Tours, per exemple, és representat en certes ocasions 
amb una destral a la mà, rememorant un pi sagrat que va voler tallar 
contra la voluntat dels seus adoradors i que va desviar amb la seva fe 
quan els incrèduls empipats el van fer col·locar a la caiguda natural 
de l’arbre i varen procedir a tallar-lo.

Els arbres podien ser la llar de les nimfes i d’altres esperits posi-
tius i, també, d’espectres malèvols. En un important retaule gòtic de 
la seu de Manresa, per exemple, s’hi pot veure sant Nicolau expulsant 
un dimoni d’un arbre.

A les cultures megalítiques, d’Escandinàvia a la Mediterrània, 
l’arbratge simbolitzava, també, el rejoveniment anual del cosmos a 
la primavera. Aquesta al·legoria s’ha mantingut a tot Europa amb 
la tradició de ballar i jugar al voltant de l’arbre de maig o “maig”, 
un tronc d’arbre tallat, desbrancat i escorçat que es clava engalanat 
a terra, al solstici d’estiu. A Catalunya moltes localitats, com Cor-
nellà de Terri, Pla de Manlleu, Canyamars, Sant Llorenç Savall, 
Òrrius i Igualada, mantenen aquesta tradició o l’han recuperat.

Hi ha qui de molt antic ha concebut la terra com un ésser ani-
mat i viu, a la semblança dels humans, i ha deduït que els boscos, els 
arbres i les plantes tenen una ànima semblant a la seva. Avui, molts 
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ciutadans tenen fe en moltes d’aquestes creences, i alguns consideren 
un acte criminal el fet de tallar un arbre o una planta. Tot fa pensar 
que en el món actual uns es pregunten si hi ha alguna cosa que sigui 
sagrada al planeta, mentre que uns altres es demanen si n’hi ha cap 
que no ho sigui.

D’altra banda, el bosc ha estat l’escenari on s’han desenvolupat 
alguns dels contes més atractius de la literatura i de la mitologia, 
des del cicle artúric fins a El Senyor dels Anells. 

En aquestes històries, el bosc se’ns ha presentat com un es-
cenari divers, que podia tenir esperits malignes o benèvols o no 
tenir-ne, podia ser un indret per a la purificació o l’enviliment, 
podia ser un refugi o un parany. Però, en tots els casos, el bosc es 
presentava com una cosa eterna, inacabable i quasi sempre verda. 

És evident que, com tot ésser viu de la Terra, els arbres neixen, 
es desenvolupen i moren; però, com que sovint el seu cicle vital 
és més llarg que el dels humans, la tendència de molta gent és la 
d’aferrar-se al bosc com una cosa estable i immutable, la de veure’l 
com una de les baranes sòlides on podem recolzar-nos al llarg de 
la vida. 

Per als qui ho perceben així, tallar els arbres d’un bosc és un 
veritable atac a la seva estabilitat psicològica, i l’oposició dels ciu-
tadans que tenen aquesta filosofia a qualsevol transformació del 
bosc pot ser sagnant.

* * *

En els darrers decennis, els boscos i els llacs han estat utilitzats 
pels científics per estudiar els sistemes naturals, i s’han fet grans 
progressos en el coneixement del seu funcionament i de les conse-
qüències de les activitats humanes en la seva estabilitat i evolució. 
Molt sovint, per simplificar el treball, s’han considerat com a sis-
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temes tancats, tot i que en realitat són oberts i ben oberts a tota 
mena d’influències, entre elles la de l’home. 

Hi ha hagut persones radicals que, sota l’ascendència d’aquests 
corrents de pensament, han elevat a dogma algunes hipòtesis i 
alguns resultats parcials de la ciència i han oblidat, en general, 
que la recerca científica no té final. Han creat una nova religió, 
el naturalisme espiritualista, molt preocupat per immobilitzar els 
sistemes naturals i evitar els canvis promoguts per la societat, als 
quals consideren nefastos, artificials i impurs, de vegades amb raó. 

Els emblemes polítics i els boscos

La política també s’ha servit dels arbres i els boscos com a 
símbols per fer arribar idees i conceptes a la societat. 

En molts escuts heràldics i de partits polítics s’hi troben arbres 
i boscúries. Les fulles de roure en la simbologia política i militar 
alemanya o les branques d’arboç de l’escut de la vila d’Arbúcies en 
són un exemple entre centenars. 

Altres arbres simbolitzen alliberament, com els anomenats ar-
bres de la llibertat, que varen començar a plantar-se a Americà del 
Nord durant la guerra d’independència i que, uns anys més tard, 
varen adoptar els revolucionaris francesos com un dels emblemes 
més apreciats dels seus ideals. L’acció de plantar-los es va convertir 
en una gran festa cívica promoguda pel Govern renovador. 

Aquests actes tan significatius van travessar les fronteres de 
França i es van estendre arreu. A les Espanyes, el costum fou in-
troduït per Josep Bonaparte i pels partidaris de la Revolució Fran-
cesa. 

No cal dir que, en assolir aquest valor emblemàtic, els arbres 
de l’alliberament, que per si mateixos no tenien cap opinió polí-
tica, varen convertir-se en enemics d’altres visions, fossin angle-
ses, contrarevolucionàries, de partidaris de Ferran VII o carlines, 
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i moltes vegades foren tallats sense contemplacions pels adversaris 
d’aquells que els havien plantat. 

A Catalunya hi va haver una revifada de la plantació dels 
arbres de la llibertat amb l’arribada de la primera república. Els 
republicans federals en posaren a molts municipis. Potser el més 
famós, avui desaparegut, fou el roure que es va trasplantar de Sant 
Cugat a la plaça Universitat de Barcelona l’11 de febrer de 1869, 
el dia que es reunien per primer cop les Corts Constituents a Ma-
drid. D’altres, també plantats en aquella època, com els plàtans de 
Colera, Llançà i Arbúcies, avui encara són ben vius. 

Més tard, els dies de l’arbre van esdevenir un acte d’exaltació 
dels beneficis del bosc. Tanmateix, no van perdre el caràcter polí-
tic; a les Espanyes, per exemple, l’esdeveniment es va usar, durant 
la Restauració i la dictadura de Primo de Rivera, per reforçar el 
nacionalisme espanyol d’arrel castellana.

De vegades, un bosc esdevé un santuari històric, com és el cas 
de Katyn, prop de la ciutat russa de Smolensk, on l’any 1940 la 
policia secreta soviètica va massacrar milers d’oficials i altres per-
sones significades de Polònia. 

Altres boscúries es destaquen perquè els seus propietaris hi 
han volgut manifestar una idea política; l’esvàstica gegant que es 
va construir amb làrixs al poble de Zernikow, a uns cent quilòme-
tres de Berlín, n’és un exemple. 

El bosc nacional de Catalunya que va voler organitzar-se a 
Montserrat després de l’incendi forestal de 1986, en el marc del 
Programa Foc Verd, estava en aquesta línia. Per a alguns, el bos-
cam identificador havia de ser el talismà que evités un nou atemp-
tat al cor de la nostra nació; per a d’altres, era una estratègia per 
amagar la manca d’una política de prevenció i extinció d’incendis 
forestals mínimament defensable.
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Materialisme i idealisme boscans

Els aprofitaments dels boscos i el consum dels seus produc-
tes conviuen amb molts d’aquests homenatges, mites, símbols i 
supersticions, els quals persisteixen ben vius en la nostra societat. 

És una temeritat proposar mesures forestals de qualsevol ti-
pus sense tenir present tota aquesta complexitat. Pensar que l’únic 
camí sensat és refiar-se exclusivament de les aportacions de la ci-
ència o dels mercats pot ser insuficient. Imposar visions mitifica-
des dels boscos, apel·lant a raons espirituals o morals, també pot 
generar errors difícils de corregir.

En els propers capítols es veuran exemples de polítiques influ-
ïdes per una opció o l’altra. Els resultats són de tot tipus. Però, en 
general, quan una d’aquestes dues visions s’ha imposat sense tenir 
en compte l’altra, els efectes han estat decebedors.
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