
 

 
6. SÍNTESI DE RESULTATS 

 
 
 
 
 
 
 

Com espero haver posat de manifest, deu mil anys de geohistòria ambiental i d’evolució de la 
vegetació donen per molt. I no només per la pròpia escala temporal, sinó també per l’augment de la 
complexitat del sistema que es produeix a mesura que a la pròpia dinàmica vegetal i climàtica s’uneixen 
unes activitats humanes pendulars que combinen moments de molta intensitat i inestabilitat amb 
episodis menys pertorbadors i molt més estables.  

La dinàmica de la intervenció humana és creixent, però això no vol dir que descrigui una línia recta 
ascendent, sinó que s’estableix a partir de certs alts i baixos, talment com si fossin onades batent la 
dinàmica vegetal. Deu mil anys donen per molt perquè el nombre de temàtiques i punts de vista que 
recauen sobre l’estudi de la vegetació és molt gran. I per tant, sovint costa trobar una justa mesura per 
no excedir-se en algun moment o altre de la història per algun dels apassionants camins que s’ofereix 
al qui tracta de fer un estudi diacrònic de llarg recorregut. La sensació que un treball d’aquestes 
característiques obre més portes que no pas en tanca i que pel camí queden molts dubtes per resoldre 
és molt gran. Així, sorgeixen diversos conflictes interns sobre fins a quin punt un treball transdisciplinar 
com aquest, no hauria de formar part d’un equip molt més ampli i plural. On s’ha de posar la frontera 
entre la transdisciplinarietat i la pluridisciplinarietat? Fins a quin punt convé especialitzar-se? És evident 
que aquesta tesi no s’hauria pogut fer sense la col·laboració d’especialistes (palinòlegs, antracòlegs, 
historiadors, etc.) però tampoc no s’hauria desenvolupat sense que “algú” agafés tots aquests referents 
i tractés d’elaborar-ne un discurs unificat. I és aquí on hi ha una de les primeres aportacions que 
m’agradaria destacar, metodològicament ha calgut enfrontar-se a disciplines diferents però el discurs 
ha estat unitari vers a un mateix objecte d’estudi: la vegetació i l’àmbit forestal. És a dir, no és una tesi 
que metodològicament es pugui considerar pol·línica, ni antracològica, ni molt menys 
dendrocronològica, ni únicament històrica, sinó que és una suma de totes elles i això pot haver fet que 
es perdessin detalls propis de cada especialització. Però, per contra, sens dubte es guanya en sinèrgia: 
el resultat final és superior a la simple suma de les parts. Per això, s’ha preferit fer-ho d’aquesta 
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manera, valorant la complementarietat de les informacions per damunt del detall. Totes i cadascuna de 
les metodologies i tècniques aplicades han estat pensades com a parts d’un objectiu únic i, per tant, 
complementari. Així, més que en innovació metodològica, el que s’ha volgut fer utilitzant aquestes eines 
ha estat recollir una sensibilitat -cada vegada més present en determinats sectors del món acadèmic- i 
exemplificar la possibilitat que els treballs individuals també es poden plantejar des d’un punt de vista 
pluridisciplinar. I és que massa vegades la pluridisciplinarietat s’ha entès com la suma de molts treballs 
individuals que s’unien al final i això, a part de multiplicar esforços, ha restat coherència als estudis. A 
més, la metodologia proposada en aquesta tesi fa que l’inconvenient que es deriva del fet que quedin 
temes per aprofundir esdevingui l’avantatge de permetre plantejar la continuació de la recerca d’una 
manera molt més precisa i coneixent fonamentadament aquells aspectes que val la pena tractar. Per 
això, un dels avantatges de treballar d’aquesta manera és que a partir d’ara resultarà molt més fàcil 
incorporar d’altres estudis i ampliar la recerca perquè la base ha estat pensada conjuntament. A més, el 
ventall de possibilitats és suficientment ampli per no tancar portes a cap disciplina, ja sigui de la branca 
de les ciències o de les lletres, amb la qual cosa es poden trencar falsos binomis –artificials- que no 
tenen cap mena de lògica en un sistema totalment híbrid. Ja n’hi ha prou de parlar en forma de natura i 
societat, paisatge natural i paisatge cultural, geografia física i geografia humana, patrimoni natural i 
patrimoni cultural,...; cal incorporar els conceptes de cada part en un sol discurs. I és que no convé, pel 
bé de la recerca, continuar parlant en claus dicotòmiques, ja que de sistema només n’hi ha un i, agradi 
o no, les interaccions entre les seves diferents variables són inevitablement mútues.  

 
Dit això, és el moment de destacar aquells aspectes més rellevants de la recerca efectuada i que, 

lògicament, responen als objectius que s’havien marcat inicialment: 
1) El coneixement de la composició, estructura i biomassa forestal actuals de l'àrea d'estudi. 
2) L'estudi de les variacions climàtiques durant el període considerat. 
3) L'explicació de la construcció del paisatge actual com a resultat de la interacció entre la societat i el 
medi natural al llarg del temps. 

Per la pròpia dinàmica de la investigació no és possible aportar gaires conclusions definitives però, en 
qualsevol cas, sí que s’intueixen algunes idees que s’han expressat en forma de síntesi final i hipòtesis 
que el temps i noves recerques s’espera que puguin validar. Aquest capítol s’ha agrupat en tres 
apartats diferents però totalment complementaris, ja que s’ha estructurat per a respondre a les hipòtesis 
inicials: 
a) La primera, que establia que la societat modifica el medi natural i, per tant, no es pot estudiar la 
vegetació actual sense tenir en compte la suma d'impactes humans pretèrits responsables de la seva 
evolució, s’analitza en el primer apartat. I és que després dels capítols precedents penso que aquest fet 
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és innegable. Per això, s’analitzarà fins a quin punt les principals formacions vegetals de cada moment 
han estat o estan condicionades per la societat.  
b) La segona hipòtesi es basava en el clima, el qual -es deia- com, a més de determinar el 
desenvolupament de la vegetació, juga un rol fonamental en el desenvolupament de les activitats 
antròpiques i determina l’ocupació humana de l'alta muntanya pirinenca al llarg de la història. Així, 
s’analitzaran els principals canvis climàtics detectats i quin ha estat el comportament de la societat en 
cada moment.  
c) Per a acabar, la tercera hipòtesi servirà per a comprovar fins a quin punt el territori actual és el 
resultat individual o col·lectiu de totes les activitats econòmiques "tradicionals" (agricultura, ramaderia, 
silvicultura i metal·lúrgia) i "modernes" (activitats turístiques), i de quina manera els canvis més dràstics 
en el territori sobre la vegetació s’han donat a partir de l'especialització en determinades activitats 
econòmiques. 

Al final, per acabar, tot plegat servirà per a fer unes breus reflexions sobre quin hauria de ser el paper 
dels gestors del territori, sobretot d’aquells que es diuen conservadors d’espais naturals protegits 
perquè, com s’ha demostrat en aquesta recerca, sovint no són tan intocats com pugui semblar. 
 
 

6.1 El coneixement de la composició, estructura i biomassa forestal de l'àrea d'estudi 
 

La història de la composició de les formacions vegetals de la Coma de Burg s’ha de fer a partir de 
tres episodis clarament diferenciats:  
1) El bedollar 
2) L’avetosa 
3) I la pineda de pi roig 

La primera de les formacions vegetals mereixedora de la nostra atenció és el bedollar, si bé com a 
pas previ al seu establiment definitiu s’ha pogut observar com a l’entorn de l’estany hi havia una 
primera vegetació constituïda per Juniperus sp. i Corylus amb valors força elevats de les rosàcies i 
Artemisia sp, la qual cosa ha permès interpretar que abans de l’arribada del bedollar la vegetació era la 
pròpia d’un ambient xèric i de caràcter estepari, tal i com s’ha representat a la figura 6.1. 
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Figura 6.1 Esquema de la vegetació entre l’any 10510 i el 9400 cal BP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font. Elaboració pròpia 

 
No obstant, cal posar l’èmfasi en el bedollar. I és que de totes les formacions vegetals establertes a 

l’entorn de l’estany de Burg ha estat l’única que no sembla haver patit els efectes de la presència 
humana. Per tant, el seu desenvolupament s’ha relacionat directament amb variables de tipus natural 
(climàtiques i edàfiques) i ecològiques de la pròpia espècie. L’estabilitat d’aquesta formació entre 
aproximadament els anys 9000 i 6200 cal BP s’ha vinculat directament amb certs condicionants de 
tipus climàtics. I és que per comparació regional s’ha vist com el desenvolupament del bedoll no es 
dóna en d’altres localitats pol·líniques properes a on l’avellaner s’imposa a aquest taxó. Per això, Betula 

sp. s’ha identificat com un tret diferencial de l’estatge subalpí del sector oriental de l’alt Pallars Sobirà, 
d’on ha estat una formació estable i paraclimàcica, i un símbol de continentalitat. En la figura 6.2 s’ha 
representat aquest domini de forma esquemàtica, en el que seria un distribució hipotètica del bedollar a 
la Coma de Burg entre l’any 9400 i el 7800 cal. BP.  

Voluntàriament, l’esquema s’ha acabat l’any 7800 cal BP ja que aquesta data marca 
aproximadament l’inici de l’arribada del pol·len d’avet a l’estany, encara que aquest fet no va impedir 
que el bedollar continués sent la formació predominant a l’estatge subalpí de la Coma de Burg fins 
aproximadament l’any 6200 cal BP. I per tant, durant tres mil·lenis, s’ha de pensar en un espai forestal 
dominat per aquesta espècie amb alguns avellaners i un bosc caducifoli a l’obaga de l’estatge montà 
constituït per Quercus i Ulmus; mentre que a les solanes hi hauria la presència de Quercus t. ilex-

coccifera.  
La següent formació localitzada a l’estany de Burg ha estat l’avetosa. La seva colonització 

progressiva, primer en competència amb el bedoll formant un estatge subalpí mixt (figura 6.3) i, 
posteriorment, dominant i desplaçant clarament el seus competidors, ha permès relacionar la seva 
adaptació amb un canvi de les condicions climàtiques que l’haurien afavorit sobretot a partir de l’any 
6200 cal BP.  
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Figura 6.2 Dibuix esquemàtic del bedollar entre l’any 9400 i el 7800 cal BP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font. Elaboració pròpia 

 
Figura 6.3. Dibuix esquemàtic de la vegetació entre l’any 6200 i 5200 cal BP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font. Elaboració pròpia 
 

S’ha de tenir en compte que fins a l’any 6200 cal BP, la presència humana de la Coma de Burg no 
sembla tenir gaire a veure en la configuració de la distribució de la vegetació i, per això, tots aquests 
episodis s’han relacionat amb condicionants de tipus climàtic i edàfic. En aquest sentit, el diagrama 
pol·línic de l’estany de Burg ha aportat dades noves a l’explicació de la colonització de l’avet a la 
serralada pirinenca, ja que el marc cronològic establert, a més de confirmar el fet que la colonització es 
va produir d’est cap a oest, també ha permès observar cert decalatge entre algunes localitats 
pol·líniques situades al sud (on l’avet arribaria abans) i algunes del nord a la Vall d’Aran (vegeu 5.3.1). 
Així, s’ha arribat a la conclusió que la colonització de l’avet a la vessant meridional dels Pirineus 
centrals només era possible si les zones refugi estaven situades al sud i a l’est dels Pirineus, des d’on 
podria haver colonitzat algunes valls pirinenques situades més al nord. Tot i que s’ha de considerar que 
de forma general la seva expansió es produiria seguint dues vies paral·leles, una que aniria pel nord i 
una altra que ho faria pel sud (figura 6.4), és possible que en determinades parts, tal i com passa a la 
Vall d’Aran, la vessant nord dels Pirineus es colonitzés des de la vessant meridional. 
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Aprofitant la síntesi de Jalut et alii, (1998) per a la vessant septentrional i les dades  conegudes per 
a la vessant meridional de Ramon Pérez-Obiol (1988), J.M. Montserrat (1992), Catalan i Pla (1998) i 
Catalan, Pérez-Obiol i Pla (2001) s’ha realitzat una comparació entre els dos àmbits. El procediment ha 
consistit a elaborar un model estimatiu per a les localitats del vessant sud amb la mateixa distribució 
geogràfica perquè fossin comparables. Malauradament, per a l’elaboració d’aquest model, les poques 
referències pol·líniques de la vessant sud han impedit tenir dades més a l’oest dels ibons de 
Tramacastilla i les Ranas (Montserrat, 1992). Per això, per al sector meridional s’obre l’interrogant del 
moment que va arribar l’avet al Pirineu occidental. 

 
Figura 6.4 Comparació entre les fases colonitzadores de l'avet entre la vessant nord i sud dels 
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Font. Elaboració pròpia a partir de Jalut et alii (1998) per a la vessant nord, i Pérez-Obiol (1988), Montserrat (1992), Catalan 
i Pla (1998) i Catalan, Pérez i Pla (2001) per a la vessant meridional 
 
  

A partir de l’any 5200 cal BP s’ha detectat un canvi significatiu en la tendència biogeogràfica de la 
Coma de Burg amb diferents manifestacions evidents de canvi: 
a) L’avetosa guanya més protagonisme. 
b) Apareixen els primers signes clars de pertorbació antròpica (corba de Cerealia). 
c) Es desenvolupa una torbera de ciperàcies a l’estany. 

Tanmateix, si s’analitza el desenvolupament de l’avetosa (encara que aquest episodi coincideixi 
amb els primers signes clars de pressió antròpica i per tant, a partir d’ara la seva dinàmica pugui estar 
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condicionada per la societat), no sembla que s’hagi d’establir cap correspondència entre la tendència a 
l’alça inicial dels avets i les primeres actuacions humanes, que serien molt localitzades i puntuals.  
L’avet arribarà al màxim de la seva seqüència entre els anys 3600 i 2800 cal BP tal i com s’ha 
representat esquemàticament en la figura 6.5.  
 
Figura 6.5 Dibuix esquemàtic de l’avetosa entre l’any 3600 cal BP i 2800 cal BP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font. Elaboració pròpia 

 
 
Mentre la fase inicial d’establiment de l’avet és clarament deguda als factors climàtics, en la seva 

fase de consolidació l’activitat humana ja té molta més rellevància i per aquest motiu no es pot 
descartar que les seves activitats l’afavorissin. 

De la mateixa manera, però, les mateixes variables –clima i acció antròpica- també poden provocar 
la desaparició d’una espècie. Així, l’avetosa arriba a la seva fi de forma sobtada entorn a l’any 2800 cal 
BP, moment a partir del qual serà substituïda com a formació per la pineda de pi roig. Ara bé, aquesta 
vegada, malgrat la coincidència d’aquest moment amb canvis de tipus climàtic, semblen tenir molta 
més importància els aspectes antròpics, els quals han de ser considerats com els autèntics 
responsables de la quasi desaparició de l’avetosa i, per tant, haurien afavorit la colonització de Pinus. 
Per  això, tot i que s’ha pogut caracteritzar un augment de la temperatura i un canvi en el règim de 
precipitacions, la qual cosa marca una tendència progressiva a la mediterranització (fet que ha pogut 
incrementar la continentalització), s’ha posat en dubte si això sol hauria estat suficient per a fer 
desaparèixer l’avetosa.  

Aquest canvi produït ara fa 2800 anys cal BP és el que s’ha considerat com a determinant per a 
explicar l’actual distribució de la vegetació a l’àmbit d’estudi. Així, l’increment de Pinus sp. a partir 
d’aquell moment sembla que es caracteritza per l’arribada de Pinus sylvestris, que colonitzarà un espai 
que fins llavors havia estat propi de l’avet tal i com s’ha representat en la figura 6.6. Juntament amb el 
pi, la caiguda de l’avetosa també permet la representació d’un altre taxó que fins llavors no s’havia 
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pogut trobar a la Coma de Burg: Fagus sylvatica. La seva aparició tardana (l’any 2800 cal BP), quan a 
la major part dels Pirineus ho fa entre els anys 4000 i 4500 BP, s’ha mostrat com un bon exemple del 
comportament de la vegetació davant determinats condicionants de tipus climàtic i antròpic, tot i que 
una vegada present s’ha pogut constatar com aquesta espècie viu totalment sotmesa al domini de 
l’avet i només quan s’actua selectivament sobre aquest taxó els seus valors augmenten, tal i com es 
pot veure clarament que passa cap a l’any 1400 cal BP.  

Per tant, forestalment parlant, la colonització de la pineda de pi roig marca el pas cap a unes 
condicions molt semblants a les actuals amb la presència de les cinc espècies arbòries principals que 
es poden trobar a la zona: Pinus uncinata, Pinus sylvestris, Abies alba, Fagus sylvatica i Betula sp.  
 
Figura 6.6 Dibuix esquemàtic de la pineda de pi roig entre l’any 2800 cal BP i 2000 cal BP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font. Elaboració pròpia 

 
No sembla que aquesta situació a partir de l’any 1000 cal BP (moment que s’acaben les dades 

pol·líniques) i fins a l’actualitat hagi canviat gaire. Les dades antracològiques han demostrat com el pi 
sempre ha estat la base de la producció carbonera entre els segles XIII i XVII i com puntualment han 
aparegut la resta de taxons arboris (avet, faig i bedoll). Així mateix, les fonts documentals han permès 
recollir nombrosos testimonis d’explotació de les pinedes, juntament amb algunes mencions a d’altres 
espècies com el bedoll, l’avet i el faig. Per tot això, no és gens estrany que actualment la pineda de pi 
roig ocupi àmplies zones de la Coma de Burg, Virós i la Ribalera, situant-se tant a l’obaga com a la 
solana de la Coma de Burg.  

Cal no oblidar que juntament amb aquesta situació distinta de l’estatge subalpí la presència des de 
l’inici de l’Holocè d’un bosc caducifoli a l’estatge montà ha estat una constant. Així, com a principals 
trets característics cal dir que a les presències pràcticament constants de Quercus sp. i Ulmus sp. fins a 
l’any 5200 cal BP, cal sumar-hi Tilia com una de les principals espècies durant el domini del bedollar. 
Posteriorment, amb l’arribada de l’avetosa, l’aparició d’Alnus (molt tardana respecte la resta de 
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localitats pirinenques) compensa en certa manera el descens d’Ulmus sp. que s’ha relacionat més amb 
condicionants de tipus climàtic i antròpic que no pas amb la grafiosi. A les parts més heliòfiles i 
segurament amb una pitjor base edàfica, pràcticament sempre hi ha Quercus t. Ilex-coccifera. De fet, 
l’estatge montà tampoc no difereix gaire de l’actual, llevat que es tingui en compte que segurament ara 
hi ha molt menys Quercus que no pas n’hi devia haver en d’altres moments, tal i com per exemple ha 
posat de manifest en Jaime Jordán de Urries per als inicis i mitjans de segle XX. 

Podem acabar aquesta part dient que la història forestal de l’àmbit d’estudi ha conegut tres grans 
dominis fitogeogràfics: el bedollar, l’avetosa i la pineda, que seria la que actualment ocuparia la zona 
d’estudi.  
 
 

 6.2 L'estudi de les variacions climàtiques durant el període considerat 
 

De forma general és indubtable que el canvis climàtics produïts al llarg de l’Holocè han tingut 
repercussions directes sobre la distribució i l’evolució de la vegetació. El difícil, però, és veure fins a 
quin punt aquests canvis generals tenen una repercussió directa sobre àmbits concrets que poden ser 
determinats per un seguit de característiques particulars que facin que la seva dinàmica sigui, en certa 
forma, independent de la tendència d’àmbits molt més grans. Així, aquest estudi ha posat de manifest 
com durant diferents moments de la història la vegetació ha estat fortament condicionada per un elevat 
grau de continentalitat, la qual cosa ha provocat diferències significatives entre localitats pol·líniques 
properes  (Catalan i Pla, 1998 i Catalan, Pérez i Pla, 2001), com per exemple entre Corylus (Pallars 
oriental, vegeu localitats 1 i 3 del Mapa 4.2) i Betula a l’estany de Burg. Aquestes diferències particulars 
també poden haver contribuït al retard de colonització d’algunes espècies com Alnus i Fagus, les quals 
arribaren aproximadament l’any 4000 BP i 2500 BP, quan a d’altres localitats pirinenques de la vessant 
meridional i septentrional ho feren abans (vegeu figura 5.1); ja que tot i que s’ha destacat com aquest 
fet es podria deure a diverses circumstàncies, el clima sens dubte en deu haver estat un dels més 
determinants (juntament amb el factor antròpic). Per tant, d’entrada, no sembla fàcil poder relacionar 
l’evolució climàtica general amb la particular de determinades espècies.  

Per tot això, es va decidir prendre com a referència del clima les grans formacions vegetals enlloc 
de fer-ho individualment per a diferents espècies indicadores que podrien haver portat a error. Així, la 
Zonació Biogeogràfica del diagrama pol·línic ha servit per a definir: el bedollar, que s’ha establert com 
una formació vegetal de referència entre els anys 9400 i 6200 cal BP, l’avetosa entre els anys 5200 i 
2800 cal BP i la pineda de pi roig aproximadament entre l’any 2800 cal BP i l’actualitat. Aquests tres 
grans tipus de vegetació s’han complementat amb les formacions vegetals de dos períodes de 
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transició: la primera caracteritzada per la presència de Juniperus i Corylus des de la base del diagrama 
i fins a l’any 9400 cal BP i la segona, que marcava el pas del bedollar a l’avetosa entre els anys 6200 i 
5200 cal BP, i que s’ha considerat com una formació mixta de bedoll i avet.  

Una vegada definides aquestes formacions vegetals, el següent pas ha consistit a contrastar 
aquestes dades amb les informacions que estableixen la seqüenciació dels diferents paleoclimes per al 
període Holocè a la Península Ibèrica (Costa, Morla i Sainz, 1998). Així, s’ha pogut comprovar com el 
pas del Preboreal al Boreal (aproximadament l’any 9850 cal BP) coincidia amb l’establiment definitiu del 
bedollar després de superar-se l’etapa anterior. De la mateixa manera que també es detectava el pas 
de l’Atlàntic al Subboreal (aproximadament l’any 5100 cal BP), moment que hi havia el pas del bedollar 
a l’avetosa, a la vegada que també es donava el canvi del Subboreal al Subatlàntic (aproximadament 
l’any 2780 cal BP) quan l’avetosa va ser substituïda per la pineda de pi roig. Les mateixes dades han 
permès observar com durant la transició del Boreal a l’Atlàntic (aproximadament l’any 8300 cal BP) no 
es donava cap canvi significatiu en l’evolució general de la vegetació (tot i l’aparició de Tilia). Per  a 
confirmar aquesta dinàmica i aprofundir en la idea del canvi climàtic com a motor de variacions de les 
grans formacions vegetals, s’ha decidit utilitzar l’evolució del clima mediterrani detectada per Jalut et alii 

(2000a) molt més precisa que no pas els grans dominis “paleoclimàtics clàssics”. Així, el procediment 
ha estat el mateix: veure fins a quin punt hi havia correlacions entre la zonació biogeogràfica de l’estany 
de Burg i els moments d’avenç latitudinal de les condicions mediterrànies definides per aquests autors. 
En aquest cas s’ha pogut constatar també com els tres grans moments de canvi coincidien plenament 
amb fases descrites per aquests autors. La primera (aproximadament entre 10900 i 9700 cal BP) just 
quan la vegetació pròpia d’un clima Mediterrani només es trobava al sud-est de la Península Ibèrica, la 
segona (5300-4200 cal BP) quan aquestes condicions ja havien arribat a Cubelles, a la província de 
Barcelona i la tercera (2850-1730 cal BP) en el moment que aquestes condicions mediterrànies es 
desplacen fins a la latitud del golf de Lleó.  

El conjunt d’aquests resultats s’han representat a la figura 6.7 a on es s’han pintat de color groc els 
moments de canvi coincidents entre la dinàmica vegetal i el clima. Per la qual cosa, una primera 
conclusió que se’n pot extreure és que, malgrat les dinàmiques particulars de la pròpia vall, el clima 
general sembla condicionar l’evolució vegetal. A més, es pot observar com hi ha certa correspondència 
en el canvi climàtic produït a la franja litoral i a les zones de muntanya.  
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Figura 6.7 Comparativa entre les formacions vegetals de la Coma de Burg i l’evolució climàtica general 
de la Península Ibèrica 
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Font. Elaboració pròpia a partir dels resultats pol·línics de l’estany de Burg (PAZ), Jalut et alii (2000a) i Costa, Morla i Sainz 
(1998) 
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Ara bé, fins a quin punt aquesta evolució climàtica serveix per a explicar la dinàmica vegetal de 
l’estany de Burg? Les claus es troben en l’article de Jalut et alii (2000a) quan s’explica com 
l’establiment del clima mediterrani entorn als 41º de latitud nord es produeix abans de l’any 5700 cal BP 
(5000 BP). L’estany de Burg està localitzat a 42º30’10’’ de latitud nord i això vol dir que l’establiment de 
clima mediterrani a la mateixa latitud pot ser coincident amb un canvi en l’estacionalitat de les 
precipitacions que es dóna entre els anys 5300 i 4200 cal BP segons els mateixos autors. Aquest fet 
provocaria que l’avetosa substituís el bedollar. De fet, fins que això no passa Alnus no apareix al 
diagrama pol·línic de l’estany de Burg, la qual cosa seria símptoma d’aquest augment de la precipitació.  

Però, en canvi, que la pineda substitueixi l’avetosa sembla ser causat per la situació contrària, és a 
dir, una disminució de la precipitació. Com s’explica aquest fet? Des d’un punt de vista purament 
climàtic en Jalut et alii (2000a) han demostrat com a partir de l’any 2870 cal BP (2800 BP), en una 
latitud compresa entre 41º30’ i 44º de latitud nord (franja latitudinal en la que s’inscriu plenament 
l’estany) els estius cada vegada tendeixen a ser més secs, mentre les precipitacions continuen sent 
variables. Per això, atenen només als condicionants del clima, és probable que el propi desplaçament 
climàtic es tornés a manifestar com una variació del sistema de precipitacions, que seria molt més sec. 
Si es té en compte que això passa en una zona afectada tradicionalment per un règim de precipitacions 
i temperatures de marcat caràcter continental, semblaria lògic pensar que un desplaçament de l’avet 
per part del pi roig seria possible.  

Tanmateix, calia comprovar fins a quin punt la relació apuntada en la segona hipòtesi i que es 
basava en el fet que les activitats humanes durant una bona part de la història haurien pogut ser 
dependents del factor climàtic, no havia tingut a veure en aquestes dinàmiques de la vegetació. Per 
això, a partir de la zonació antròpica realitzada a l’estany de Burg (vegeu 4.2.2.5) i completada amb la 
zonació efectuada per als resultats antracològics (vegeu 4.3.7) i les diferents fonts documentals 
analitzades (vegeu el capítol 5) s’ha establert una classificació d’intervenció humana segons diferents 
graus d’intensitat (nul·la/baixa, mitjana, alta o molt alta) des de l’any 6200 cal BP i fins a l’actualitat. Els 
resultats s’han recollit a la figura 6.8, on es demostra com cada vegada que s’ha pogut establir una 
variació climàtica a partir de l’any 5000 cal BP a la costa oriental de la Península Ibèrica (Jalut et alii, 
2000a), els registres antròpics de l’estany de Burg han tingut una tendència a l’augment.  

Lògicament, el grau d’intensitat ha anat de menys a més, tot i que sembla demostrar-se com 
aquests episodis no tenen una repercussió manifesta sobre la vegetació, com a mínim fins a partir de 
l’any 2800 cal BP, moment que les pertorbacions detectades a CMB-I coincideixen amb la substitució 
de l’avetosa per la pineda de pi roig. I és que les pertorbacions antròpiques que hi havia hagut fins 
llavors (C i E, vegeu figura 6.8) no semblen alterar la dinàmica general de l’avetosa. Però en canvi sí 
que la modifiquen dues onades successives d’intervenció humana: F i G (vegeu figura 6.8).  
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Figura 6.8 Comparativa entre la intensitat d’actuació antròpica a l’estany de Burg i els canvis climàtics 
generals de la costa Mediterrània 
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Font. Elaboració pròpia a partir dels resultats pol·línics de l’estany de Burg, els resultats antracològics i la recerca de les 
fonts documentals (Zonació Antròpica); Jalut et alii (2000a); Costa, Morla i Sainz (1998) 
 

Per tant, tot i que el canvi climàtic sigui manifest, no es pot descartar que la nova adaptació de la 
pineda de pi roig a l’estatge subalpí de la Coma de Burg estigui totalment condicionada pel paper de la 
societat. Ja que juntament  amb el clima les dades han permès demostrar com hi ha un elevat augment 
dels indicadors antròpics secundaris, que s’ha relacionat directament amb una forta intensitat de les 
pràctiques ramaderes (coincident amb un augment de la presència de microcarbons). A més, s’ha 
apuntat la hipòtesi que una bona part dels registres físics trobats als boscos de Virós i catalogats com a 
“estructures tumulars” siguin d’aquesta mateixa època, fet que semblaria confirmar la relació que 
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aquesta mena d’estructures té amb el pas dels ramats, tot i que de moment això no deixa de ser una 
hipòtesi a falta d’una recerca arqueològica. 

En qualsevol cas, aquest cúmul de circumstàncies ha permès conèixer el fet que la implantació de la 
pineda de pi roig està totalment condicionada per la coincidència de pertorbacions tant d’origen natural 
com humà. Per aquest motiu és totalment lícit preguntar-se fins a quin punt l’adaptació de les pinedes 
al canvi climàtic hauria estat la mateixa si no hi hagués hagut una coincidència de pertorbacions. Una 
explicació possible es pot elaborar a partir d’analitzar quin ha estat el comportament de l’avet respecte 
la pineda de pi roig, és a dir, si malgrat aquestes pertorbacions l’avet es recupera posteriorment. En 
aquest sentit s’ha de dir que la interpretació del diagrama pol·línic de l’estany de Burg permet observar 
com en el moment que la pressió humana disminueix l’avet es recupera lleugerament, tal i com passa 
entre els anys 2000 i 1400 cal BP. A més, si bé l’avet no arriba al desenvolupament de la fase anterior, 
sí que és suficient perquè en l’anàlisi antracològica del bosc de Virós s’hagin pogut trobar carbons 
d’aquesta espècie. En aquest sentit, cal destacar el fet que la complementarietat dels registres pol·línics 
i antracològics ha permès explicar com és força probable que una actuació selectiva sobre l’avetosa, 
que el treball de camp ha permès relacionar directament amb el carboneig del període tardoromà, 
hagués pogut significar una actuació selectiva sobre aquest taxó provocant una pertorbació molt 
localitzada que hauria significat el seu descens acusat, a la vegada que el faig augmentava de forma 
molt discreta tal i com s’observa a la Figura 6.9.  
 
Figura 6.9 Comparació entre les corbes d’avet, faig i AP del diagrama pol·línic de l’estany de Burg 
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Font. Elaboració pròpia a partir del diagrama pol·línic de l’estany de Burg (CMB-I). 

 
A partir d’aquest moment, la falta de dades pol·líniques no permet saber amb certesa si aquest 

episodi es torna a donar en algun moment dels darrers 1.000 anys, tot i que s’han trobat carbons d’avet 
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en una carbonera del segle XVII (just en un moment de la història que l’avet es valorava per a la 
construcció i no precisament per fer a carbó). I les fonts documentals del segle XVIII també han posat 
de manifest com aquesta espècie va ser explotada per a l’activitat naval i, per tant, semblaria bastant 
probable que una vegada passada la intensitat desforestadora dels segles IX, X i XI es recuperés, molt 
probablement coincidint amb la crisi de la Baixa Edat Mitjana i els segles XV i XVI. Això significaria que 
el model s’hauria tornat a repetir i de nou l’avet hauria pogut entrar en competència amb la pineda de pi 
roig. Les grans desforestacions dels segles XVIII, XIX i XX, provocades per diferents activitats 
(metal·lúrgiques, ramaderes, navals, silvícoles, etc). Haurien tornat a suposar un descens d’aquestes 
formacions la conseqüència de les quals encara perduren en els nostres dies, ja que la intensitat 
desforestadora del segle XX, com s’ha pogut veure, va afavorir clarament la pineda de pi roig. Per tant, 
fins a quin punt Pinus sylvestris és només una espècie adaptada a les noves condicions climàtiques 
generades fa 2.600 anys? Quines certeses hi ha que la configuració de la vegetació actual sigui 
independent del rol jugat per la societat humana en l’espai forestal? La veritat, ben poques. A la vista 
de la distribució actual de la vegetació sembla lògic pensar que l’avet hauria buscat el refugi de les 
obagues, quan abans també ocupava solanes com passava a la Coma de Burg i, per tant, segurament 
els canvis climàtics testimoniats des de l’any 2800 cal BP haurien pogut ser el desencadenant d’una 
nova distribució de la vegetació, amb pi roig a les vessants orientades al sud i avet a les orientades al 
nord; però mai no haurien tingut la responsabilitat total de la seva pràctica desaparició a molts indrets 
(tal i com passa actualment a la Coma de Burg, on pràcticament no n’hi ha cap). Per tant, es pot 
concloure que actualment algunes pinedes de pi roig estan ocupant l’espai propi de les avetoses, és a 
dir, hi ha una sobrerepresentació d’aquest taxó. Així, sempre que es mantinguin les actuals condicions 
climàtiques i es confirmi la disminució de la pressió antròpica (ara que les tallades per fusta semblen 
anar a la baixa i la intensitat de la ramaderia també ha disminuït) sobre el medi forestal és totalment 
factible pensar que l’avet es recuperarà i ocuparà alguns espais que ara semblen ser propis de la 
pineda. De fet, aquest és un procés que ja ha començat a passar a la Ribalera, on les tallades d’alguns 
rodals de pi comporten la substitució espontània d’aquesta espècie per l’avet (Pèlachs, 2000) i és un fet 
que s’ha pogut constatar al treball de camp efectuat a Virós, on els plançons d’avet ocupen una zona 
molt més àmplia que no pas la considerada pròpiament com avetosa. Per tant, sembla poder-se deduir 
que la pineda de pi roig és una formació fonamentada en l’antropització, que s’aprofita de la seva 
pròpia capacitat i plasticitat ecològica per adaptar-se al medi natural i colonitzar diferents ambients 
continentalitzats però també humanitzats. Tanmateix, caldrà veure de quina manera afecta l’actual 
canvi climàtic aquesta dinàmica de la vegetació, ja que res no impedeix pensar que un noves 
condicions ambientals puguin provocar unes dinàmiques diferents a les descrites. En qualsevol cas, 
l’actual distribució d’algunes avetoses sembla haver posat de manifest que aquesta espècie vegetal és 
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capaç de crear unes condicions microclimàtiques molt determinades, en les que la humitat del sòl i la 
retenció hídrica semblen ser molt més definitives que no pas l’augment de la temperatura. Així, 
semblaria molt més determinant un canvi en el règim de precipitacions que no pas en el de 
temperatura. Caldrà estar atent a futures dinàmiques per veure com afecta tot plegat la dinàmica 
forestal de l’àmbit estudiat.   
 
 

6.3 L'explicació de la distribució actual de la vegetació com a resultat de la relació entre la 
societat i el medi natural 
 

En els apartats precedents s’han descrit, a grans trets, les característiques generals de clima i 
vegetació i s’ha vist com el paper de les diferents societats en cada moment de la història podia haver 
condicionat el propi desenvolupament de la vegetació. Ara és el moment d’analitzar fins a quin grau el 
territori actual és el resultat de les pràctiques individuals o col·lectives i, per tant, quins són aquells 
moments de la història que més l’han determinat. Ja que si bé la capacitat de recuperació de la 
vegetació és molt gran (per exemple un pi roig en té prou amb 30 o 40 anys per a desenvolupar-se) 
determinats processos associats a les desforestacions poden provocar canvis irreparables dels 
sistemes naturals i deixar un seguit d’empremtes que perdurin en el temps.  
Així, les diferents fases antròpiques representades a la figura 6.8 han orientat aquest apartat final. A 
partir d’elles interessa destacar aquells moments que han suposat grans processos de desforestació ja 
sigui d’espais forestals propis del bosc o bé de les pastures, ja que d’aquestes actuacions depèn en 
bona mesura la fisiognomia i l’estructura de l’àmbit d’estudi. Lògicament, aquest és un procés que 
s’iniciarà amb l’adveniment de les societats neolítiques, les quals cada vegada seran més sedentàries i 
per tant intervindran d’una forma més estable en el territori que habitin. En la base del seu 
desenvolupament hi haurà la intensificació de les activitats que primer només seran agrícoles i 
ramaderes i una lògica evolució dels utensilis i de les tècniques per dur-les a terme.  Aproximadament 
entorn a l’any 6200 cal BP s’ha detectat a l’estany de Burg una possible fase antròpica que, a més, s’ha 
pogut relacionar amb episodis regionals similars. No obstant, el seu baix impacte i la ràpida colonització 
posterior de la vegetació ha fet pensar que d’haver-se donat hauria estat a partir d’un sistema econòmic 
mixt agrícola i ramader seminòmada i rotatiu conegut com a Landnam i de poca importància per la 
dinàmica de la vegetació. La intervenció humana pròpiament s’inicia en el moment que hi ha l’aparició 
de la corba de Cerealia aproximadament entorn a l’any 5200 cal BP que, com s’ha dit, va ser un 
moment clau tan per al desenvolupament de l’avetosa, com pel canvi climàtic produït. Aquestes 
pràctiques agrícoles van anar acompanyades del desenvolupament d’espècies pròpies d’ambients 
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ruderals i zones pasturades. La seva intensitat s’ha considerat mitjana alta i és que, a més, s’ha de tenir 
en compte que per primera vegada a l’estany hi ha un augment significatiu de microcarbons, la qual 
cosa voldria dir incendis, segurament tant per a la creació de conreus com de pastures. En qualsevol 
cas, no sembla que aquesta fos una etapa que deixés cap empremta definitiva en el paisatge vegetal 
de la zona. A més, després d’aquest episodi en vindria un altre que permetria la recuperació de la 
vegetació, ja que tot i que el sistema cultural continuaria sent el mateix, sembla que a la llum dels 
resultats el sistema ramader va poder perdre cert protagonisme. L’any 4000 cal BP marcaria un nou 
moment d’augment de les activitats, que continuarien tenint una intensitat mitjana i es caracteritzarien 
per la creació de pastures (de nou augment de microcarbons) i clarianes tant a la roureda com a 
l’avetosa, juntament amb un possible descens del límit altitudinal del bosc.  

El pas del Bronze Final a la Primera Edat del Ferro marca un seguit de processos de gran 
rellevància per a la configuració de l’aspecte vegetal de la zona d’estudi. Cal considerar aquest moment 
com una fita històrica, ja que és la primera vegada que l’impacte sobre la vegetació ha merescut el 
qualificatiu de molt elevada (ZA: F i G, vegeu la figura 6.10). El punt àlgid d’aquest procés es dóna 
aproximadament l’any 2400 anys cal BP, quan l’avetosa desapareix i juntament amb ella la major part 
de les formacions arbòries reculen. És just en aquest moment quan es formen -per primer cop a la 
història- grans espais ramaders a les zones culminals de l’àmbit d’estudi. I és que la configuració de 
bona part de les pastures d’estiu que a la llarga han perdurat fins a l’actualitat van començar a 
configurar-se llavors. Evidentment, aquest és un procés que s’ha vinculat a una societat bàsicament 
ramadera en la que el paper de l’agricultura era totalment secundari (tot i que a l’estany de Burg es 
manté la corba de Cerealia, no se sap fins a quin punt això podia ser un fenomen local). S’estaria, per 
tant, davant d’un dels primers processos socials d’especialització de la història amb una forta 
repercussió sobre el medi natural. Tot i que es fa difícil emmarcar aquest episodi en un context històric 
precís davant la falta de testimonis arqueològics, la recerca ha permès apuntar la hipòtesi que alguns 
vestigis trobats als boscos de Virós (diverses estructures) es poden correspondre amb algun dels 
camins ramaders que unirien la part alta dels Pirineus amb la depressió de l’Ebre. I és que algunes 
teories indiquen com és possible que determinades estructures tumulars es puguin relacionar amb 
aquest tipus de societats. No obstant, caldrà esperar a la realització de noves investigacions per a 
validar aquest fet. Igualment, les dades tractades han posat de rellevància la possibilitat que aquesta 
situació es perllongués durant la Primera Edat del ferro, si bé les dificultats a l’hora de perioditzar 
aquesta etapa històrica n’han complicat la seva interpretació. De totes maneres és probable que el 
manteniment de les pastures i les activitats ramaderes es perllonguessin fins a la Segona Edat del 
Ferro, tot i que com han apuntat alguns autors, a partir d’aquest moment és possible trobar evolucions 
diferents a cada vall en funció de les condicions naturals i socioeconòmiques de cada moment.  
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Després d’aquest episodi, l’activitat ramadera disminueix la seva intensitat, de la mateixa manera 
que també ho fan les pràctiques agrícoles, la pressió antròpica continua sent elevada però ni molt 
menys té la capacitat desforestadora del període anterior (ZA: H, vegeu la figura 6.10). A la vista dels 
resultats no sembla que l’etapa Ibèrica fos gaire important, com tampoc no ho devia ser la romanització. 
Fet que ha permès confirmar el desigual impacte que aquest període va tenir respecte d’altres valls 
situades més al nord com per exemple la Vall d’Aran. Per tant, els resultats d’aquesta recerca anirien 
en la línia d’establir que l’espai estudiat mantingués durant aquest període certa personalitat 
diferenciada. Tot i que de moment la falta d’estudis concrets sobre aquest període a l’àmbit d’estudi no 
permeten saber quin va ser l’autèntic paper del món romà en aquesta regió i fins a quin punt és 
probable que amb la seva actitud es condicionés l’augment de les pràctiques antròpiques (control, 
comerç, etc.). El cert és que una nova fase de pertorbació sembla donar-se al final d’aquesta etapa, la 
Tardoromanitat, just quan el món romà es trobava en plena fase de desarticulació i sembla indicar un 
canvi en l’estrategia d’explotació de l’aprofitament dels recursos naturals. Així, ha estat en aquest 
període quan s’han pogut determinar algunes actuacions selectives sobre l’estrat forestal que s’han 
relacionat amb el carboneig necessari per a realitzar els primers processos metal·lúrgics coneguts fins 
ara a la Vallferrera. La datació de cinc carboneres entre els segles III i VI cal AD i la identificació de 
carbons de pi juntament amb carbons d’avet han permès relacionar aquesta primera metal·lúrgia amb 
aquestes actuacions selectives sobre el bosc que s’havia recuperat respecte el període precedent.  

L’impacte de la pertorbació humana s’accentua a partir del període Alt Medieval, quan per segona 
vegada a la història l’activitat humana augmenta desmesuradament. La desforestació torna a ser molt 
intensa i coincideix amb un augment dels indicadors antròpics primaris i secundaris com no s’havia 
donat fins aleshores (ZA: I, vegeu la figura 6.10). Serà en aquest nou llindar de pertorbació antròpica 
que es posaran les bases dels actuals paisatges de la Coma de Burg i la Vallferrera, no tan perquè 
sigui la més recent sinó perquè en ella s’establiran un seguit de dinàmiques que ja no tindran volta 
enrera. El límit altitudinal superior del bosc torna a davallar, l’agricultura augmenta (i per això hi ha 
noves desforestacions a l’estatge montà), s’intervé en les lleres dels rius amb noves formes 
d’agricultura, etc. En definitiva, el territori s’estructura entorn a l’ordre feudal, que articula i controla el 
territori i lògicament això vol dir que es començarà a distingir molt bé entre les zones de residència 
(pobles, cases aïllades, bordes, etc.) i les zones de treball (camps, vinyes, prats, etc.). La gran quantitat 
d’activitats fa difícil decidir quina va ser la més determinant per a la disminució de la superfície arbòria, 
segurament cal atribuir a una suma de factors la seva disminució, tot i que un gran domini feudal de la zona 
(els Romadriu) va ser-ho sobretot per la seva activitat ramadera. La desforestació i l’augment de les 
pastures s’ha vinculat directament amb aquest poder senyorial laic entorn al qual es va organitzar una 
estructura econòmica bàsicament ramadera. També s’ha pogut palesar com durant aquesta etapa la 
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metal·lúrgia i l’explotació del mineral de ferro disminueixen, fet que s’ha vinculat també a les estructures de 
control feudal. Per això, l’afectació del paisatge durant l’Edat Mitjana per a la Vallferrera sembla 
respondre molt més als paràmetres agraris (agricultura i sobretot ramaderia) més que no pas als 
metal·lúrgics i això permet pensar en una massa forestal reduïda però només afectada en els seus 
marges (superior per la ramaderia i inferior per l’agricultura).  

El final de l’Edat de la Mitjana es caracteritza per un seguit de canvis de tipus social que tenen unes 
repercussions determinades sobre el medi natural. Aquest període, tradicionalment conegut com a crisi 
baix medieval, va suposar l’abandonament d’alguns pobles a l’àmbit d’estudi, per la qual cosa sembla 
possible que hi hagués una disminució de la pressió del medi natural, la qual cosa provocant una 
aforestació d’antics espais de conreu i de pastura i una recuperació del bosc (ZA: J, vegeu la figura 
6.10). Tot i que s’ha de tenir en compte és possible que aquest fet només es donés en aquells espais 
més desfavorables i que el sistema feudal havia mantingut forçadament i, per tant, que aquesta 
recessió permetés encara cert nivell d’impacte sobre el medi natural. El segle XIV ha portat la primera 
constància escrita d’una farga a la Vallferrera (any 1369), tot i que inicialment s’ha considerat aquest fet 
com una activitat més i no necessàriament la causa d’un augment generalitzat de la intensitat sobre el 
bosc. A finals dels segle XIV i sobretot a partir del XV i el XVI es va donar una confluència d’interessos 
damunt el territori generadors de conflictes i això va repercutir negativament sobre l’espai natural. 
Aquest fet s’ha pogut comprovar a la Ribalera, espai basat sobretot en la ramaderia i l’explotació 
forestal i que durant bona part de la seva història no ha estat exempta de conflictes. En aquests 
episodis s’ha demostrat com el paper de les cases fortes ha estat molt important, ja que han estat els 
veritables eixos articuladors de la pressió humana sobre els recursos naturals. El progressiu pes 
d’aquests petits poders locals a l’interior de les comunitats s’ha relacionat inicialment amb la seva 
capacitat ramadera i per això la pressió sobre les pastures va continuar sent elevada, tot i que la 
diversitat d’activitats ha estat posada de manifest per alguns testimonis escrits del segle XVI. Per tant, 
tot i que la pressió sobre el bosc fos alta, la varietat de feines va afavorir una diversificació que 
permetria cert augment de la massa forestal. I per això, s’ha de comptar amb la possibilitat que el bosc  
recuperés part de la seva riquesa regenerant una vegada més les masses forestals que de nou 
tornarien a ser mixtes. En aquest sentit, per exemple, algunes informacions han destacat el bosc de 
Virós com una important massa forestal amb conreus de cereal ben a prop. Les carboneres datades 
entre els segles XV i XVII semblarien confirmar aquesta diversitat d’espècies, així com una 
concentració de les activitats en una franja estreta de bosc, lògicament, en un ambient de clar domini 
del pi. Les repercussions de la Petita Edat del Gel no van ser suficientment importants per afectar les 
activitats econòmiques de les classes dominants, que eren majoritàriament ramaderes. No obstant, 
s’han pogut constatar caigudes importants d’algunes espècies conreades (com la vinya) la qual cosa fa 
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pressuposar que aquest episodi climàtic sí que va tenir efectes negatius per a una base de la societat 
eminentment agrícola. 

Amb l’arribada del segle XVII i sobretot durant els segles XVIII i XIX les activitats s’intensificaran 
molt (ZA: K, vegeu la figura 6.10). En aquest sentit un altre cop s’ha de tenir en compte que el paper de 
les cases fortes continua sent fonamental, la consagració d’algunes famílies com la Castellarnau i la 
seva especialització en l’aprofitament del mineral de ferro és crucial per entendre l’impacte antòpic 
sobre les masses forestals de l’àmbit d’estudi. Aquests poders locals seran determinants per a la 
configuració del paisatge pallarès estudiat, tot i que a l’hora d’explicar el desenvolupament metal·lúrgic 
de la Vallferrera s’ha vist com conflueixen diferents factors fonamentals de divers tipus: natural (mineral 
de ferro i abundans boscos), tècnic (la farga catalana) i polític (el Tractat dels Pirineus), que s’uneixen a 
la voluntat de les cases fortes d’aprofitar els recursos naturals que tenen al seu abast. Aquest fet 
generarà lluites entre les comunitats i els poders locals per l’aprofitament dels recursos naturals, que 
patiran un fort augment de la pressió. Els diferents testimonis analitzats han posat de manifest com la 
major part de les masses arbòries que eren relativament mixtes en començar aquesta activitat, fruit de 
la intensitat de l’explotació acaben empobrint-se i sent monoespecífiques, bàsicament de pi. Les 
pèrdues majoritàries d’avet, faig i roure deuen la seva desaparició a la metal·lúgia però també a d’altres 
activitats agressives amb les masses forestals. En aquest sentit, s’ha destacat el paper de la marina i 
l’aprofitament de fusta comercial. A més, la ramaderia continuava sent una activitat principal en aquells 
indrets que tradicionalment s’havien convertit en pastures. I per si això fos poc, les activitats agrícoles 
s’aprofitaren de les tallades i cremes descontrolades per guanyar terreny al bosc (no es pot descartar 
que aquest fos el moment de la història que els conreus tinguessin la seva màxima extensió, coincident 
amb el pic més important de població coneguda). És a dir, la desforestació es deu a una suma 
d’activitats que es donaren de forma general però, en el cas que s’ha estudiat, l’especialització 
metal·lúgica encara va incrementar més l’ús del medi natural. Aquest període és el que va retrotraure 
les masses forestals a etapes inicials de successió tal i com han confirmat les dades 
dendrocronològiques. A partir de la segona meitat del segle XIX l’acabament de l’activitat metal·lúrgica 
feia pressuposar certa recuperació del bosc i, de fet, inicialment sembla poder-se constatar una 
disminució de les activitats, sobretot degut a la intervenció de l’Estat en matèria de boscos, tal i com 
s’ha pogut comprovar amb les feines de la guarderia forestal (els “diaris dels sobreguardes”) i les 
informacions sobre diferents denúncies per explotacions de fusta i ramaderia il·legals entre finals del 
segle XIX i els inicis del segle XX. No obstant, les pastures continuen mantenint-se a base d’incendis 
forestals i a mesura que s’entra al segle XX les intervencions tornen a multiplicar-se. S’ha vist també 
com el nombre de veïns disminueix però en canvi això no és cap impediment perquè el comunal pugui 
continuar explotant els mateixos recursos i és que les cases fortes compensen les pèrdues 
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incrementant el seu patrimoni i evitant que la caiguda de la pressió sobre els recursos naturals pugui 
ser elevada i afavorir la recuperació de la vegetació.  

A la vegada s’ha evidenciat com els recursos forestals es pasturen i boscos que fins llavors s’havien 
valorat per la seva fusta reben l’entrada d’animals. Fet que provocava que les poblacions repartissin els 
seus animals entre les solanes i les obagues i que això podia tenir repercussions en la conservació de 
l’estructura forestal creada, ja que podia haver ajudat a retardar alguns processos de regeneració a 
l’interior del bosc que afavorissin les formacions forestals mixts per damunt de les pinedes dominants.  
El gruix del segle XX ha servit per a comprovar de quina manera evoluciona el territori en un moment 
generalitzat de despoblament. S’ha vist com l’efecte d’aquest procés té conseqüències diferenciades en 
funció de l’activitat econòmica que tradicionalment l’havia gestionat. Així, si bé la pèrdua de població 
afavoreix la forestació de les zones conreades que són les primers d’abandonar-se, no passa el mateix 
amb les zones boscades i les pasturades que continuen explotant-se (ZA: L vegeu figura 6.10). S’ha 
vist com aquest fet tenia certa relació amb la configuració del pressupost municipal, ja que mentre els 
pobles estan poblats les arques municipals es poden carregar amb taxes veïnals i les explotacions de 
fusta i ramaderia serveixen per obtenir beneficis. En el moment que hi ha despoblament les taxes 
veïnals ja no serveixen i per això cal recaptar la major part dels ingressos amb els recursos extrets tan 
de la fusta com de la ramaderia. Per això, el despoblament i la crisi estructural d’aquestes regions a 
partir dels anys cinquanta, seixanta i setanta provoca, per exemple, cert manteniment de les pràctiques 
transhumants, que garanteixen el manteniment de les pastures supraforestals i provoquen que molts 
camps de producció cerealística es converteixin en prats de dall. Actualment els camps que queden a 
la Coma de Burg (els més ben situats a l’hora de ser regats i són mecanitzables) són una clara 
conseqüència d’aquesta vocació ramadera. Però de totes les activitats, aquella que per la seva 
intensitat té uns efectes més importants en la configuració actual del paisatge és l’explotació forestal. 
Les dades demostren com a partir dels anys cinquanta hi ha una gran explotació forestal que suposa 
l’exhauriment d’uns recursos que no havien arribat a la maduresa; i que si ho havien fet es tallen 
llavors. És a dir, es comet l’error de tallar masses forestals madures a mida que els nous camins i el 
transport mecànic permet arribar amb facilitat a punts inaccessibles fins aquell moment. Així, es tallen 
arbres de gran diàmetre i es trenquen les condicions ecològiques d’aquelles masses forestals que millor 
s’havien pogut recuperar després de la crisi metal·lúrgica. Prova d’aquest fet són les grans explotacions 
forestals que es duen a terme durant els anys seixanta i setanta. El fet que cada poble tingui el seu 
bosc no ajuda a l’envelliment de les masses forestals, ja que l’administració cada any autoritza 
aprofitaments de fusta en les mateixes masses forestals i només aquelles més grans poden mantenir 
certa estratègia a l’hora de tallar la fusta. Si bé en el cas que ens afecta resulta que la massa forestal 
més gran de totes (la Ribalera) és de propietat tripartida i la seva extensió es compensa amb tallades 
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més extenses. A més, s’ha de tenir en compte que la manca de mà d’obra es supleix amb el 
desenvolupament tècnic, quan la serra elèctrica substitueix la destral i el transport de la fusta ja es pot 
fer amb camió, la fusta es talla a la mateixa velocitat que els pobles es tanquen. Un seguit d’actuacions 
han permès comprovar com ja no cal que hi hagi una gran diversitat d’activitats perquè el risc sobre 
l’espai forestal continuï sent elevada, com ho prova que els incendis forestals continuen al llarg de tot el 
segle XX.  

I d’aquesta manera es configura un territori en el que l’actual distribució de la vegetació està 
fortament afectada i condicionada per l’activitat humana, uns paisatges que són la suma pretèrita de 
més de sis mil·lenis d’activitat antròpica pràcticament ininterrompuda la gestió dels quals no es pot 
deslligar de les pràctiques locals, dels seus interessos i de les seves necessitats i del fort arrelament 
patrimonial que els veïns tenen del lloc. Les polítiques públiques i les actuacions que es vulguin prendre 
per a l’ordenació del paisatge vegetal de les zones de muntanya passa per la consideració dels actors 
locals, ja que ells són en darrer terme els autèntics responsables de la situació en la que es troben uns 
boscos totalment intervinguts.  

Si bé no cal perdre de vista que amb certa voluntat conservadora es podria afavorir un augment de 
la diversitat forestal i la recuperació d’espècies vegetals que fins ara semblen poc importants i 
residuals, com per exemple l’avet, la història sembla demostrar que una disminució de la pressió 
humana sobre el bosc afavoreix la seva riquesa, però que a partir d’un determinat moment aquesta 
diversitat cal que sigui gestionada, tal i com també passa amb la major part de l’espai pasturat i les 
zones obertes, necessàries per al complement de la diversitat vegetal i animal. Per això, cal que els 
gestors del territori siguin capaços de donar cabuda al major nombre de situacions possibles a les 
zones de muntanya de vocació forestal com la que s’analitza perquè d’aquesta manera s’afavorirà 
l’equilibri dels sistemes naturals i la seva diversitat. Igualment, cal alertar del fet que aquesta recerca ha 
demostrat que l’especialització vers a una única activitat econòmica sovint va acompanyada de 
situacions de risc i de pertorbació humana. I per tant, si es vol que el sistema tendeixi cap a un estat de 
maduresa i estabilitat no s’hauria d’apostar per situacions que afavorissin una sola activitat econòmica, 
ans al contrari. La concentració de les activitats econòmiques tampoc no sembla que sigui una bona 
manera d’evitar situacions de risc, en aquest sentit cal que les noves pràctiques socials puguin ser 
repartides equitativament sobre un àmbit geogràfic prou ampli on hi hagi la màxima diversitat possible 
ja que d’això en depèn la varietat, tal i com s’ha constatat en les diferents forests estudiades.  

En síntesi, a diferència de com s’ha fet fins ara, si es vol incidir en la gestió futura i en la planificació 
del mal anomenat medi natural, és imprescindible considerar el paper de la societat en la dinàmica dels 
sistemes naturals perquè al capdavall en forma part.  
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Figura 6.10 Model de pertorbació antròpica de la Coma de Burg i la part meridional de la Vallferrera 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font. Elaboració pròpia a partir dels resultats pol·línics de l’estany de Burg, els resultats antracològics i la recerca de les 
fonts documentals (Zonació Antròpica); Costa, Morla i Sainz (1998); Jalut et alii (2000a) i Esteban (2003).   
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7.2 Fonts documentals inèdites 
 
7.2.1 Arxiu Històric Comarcal de Sort (AHCSo) 
 
Fons local de Farrera: 
- Ple de l'Ajuntament: Actes del Ple, 1945-1952 (1), 1961-1962-1963 (2), 1964-1966 (3), 1899-1901 (256), 1961-
1968 (257), 1966-1973 (624), 1974-1976 (625), 1979-1980 (626), Actes del Ple, esborrany 1970-1980 (258), 
Ordenança especial d'aprofitaments de boscos 1960, topogràfica 261. 
- Estadístiques generals, interrogatoris, qüestionaris. Cens d’indústries, 1958 (267), Estadística, 1940 (268), 
Estadística de molins fariners i pinsos, 1957-1963 (269), Estadística de riquesa agrícola, ramadera i pesquera 
(270), Estadística serveis municipals (272). 
- Estudis i informes. Estat de necessitats, 1963-1969 (273). 
- Certificacions. Certificacions entre 1900/1902 (274) i 1949/1958 (275). 
- Expedient de causes. Expedient de reclamació de la Jefatura del Distrito Minero de Barcelona entre 1957-1959 
(282); recurs de reposició contra l’acord de l’Ajuntament del poble i la vall de Castellbó del 1962 (283); recurs del 
tribunal econòmic-administratiu sol·licitant excempció contribució rústica dels boscos Balsiroy  (284), Bedea 
(285), Bosch (286), Ribalera (287), Solà de Dalt (288) i Pico o el Puig (289) de l'any 1959.  
- Plantilles, reglaments i convenis. Llibre matrícula de productors de l'any 1961 (292), llibre matrícula de 
treballadors dels anys 1939 (293) i 1956 (294); llibre matrícula de treballadors (comú de veïns de Burg) de l'any 
1960 (295) i plantilla de personal entre els anys 1953-1959 (297). 
- Inventari de béns. Inventari de béns de 1966 (319) i relació de boscos comunals del municipi l'any 1959 (321). 
- Adquisicions, vendes, permutes de béns del municipi. Adquisició màquina trilladora Comú de Veïns de 
Montesclado l'any 1958 (322), adquisició tractor agrícola Comú de Veïns de Montesclado l'any 1959 (323), 
adquisició tractor compressor per al Servei Forestal (324) i petició de compra d’un Land-Rover l'any 1959 (326). 
- Expropiacions. Expropiació per telefònica l'any 1973 (327). 
- Aprofitaments de béns comunals. Aprofitament d'arbres cremats al bosc de Burg (Balsirroy) l'any 1961 (329), 
pla d'aprofitaments forestals dels anys 1957-1958 (330), 1947-1969 (331) i 1970-1987 (332); aprofitament de 
pastures pel Comú de Veïns de Farrera de l'any 1960 (333); aprofitament veïnal dels anys 1946-1974 (334), 
beneficiaris d'aprofitaments forestals pel Comú de Veïns de Burg l'any 1961 (335), contracte aprofitament fusta 
Ribalera l'any 1967 (336), contracte pastors i vaquers per aprofitament pastures de la Ribalera els anys 1963-
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1976 (337), contracte de pastures a la Ribalera l'any 1963 (338), cubicatge de fusta (339), declaracions jurades 
de bosc els anys 1940-1955 (340), devolució fiança subhastes fusta dels anys 1963-1968 (341), expedient 
d’apremi (subhasta forestal) de l'any 1959 (342), límits de boscos de l'any 1968 (623), registre de subhastes dels 
anys 1947-1969 (239), repartiment d'aprofitaments de béns comunals de l'any 1963 (343), sol·licitud de revisió 
de l'ordenació del bosc la Ribalera l'any 1962 (344), subhasta coto de caça dels anys 1974-1978 (345), subhasta 
de fusta pels anys 1939-1957 (346), 1958-1961 (347), 1962-1968 (348), 1969-1979 (349), 1943-1970 (350) i 
1970-1980 (351). 
- Llicència fiscal. Llicència fiscal dels anys 1961-1966 (455) 
- Multes. Multes per pastoreig il·legal de l'any 1965 (464). 
- Inspecció sanitària. Anàlisi de potabilitat de l'aigua de la “Font del barranc d’Ambrosi” de l'any 1958 (476). 
- Inspecció veterinària. Cens caní dels anys 1961-1969 (479), 1961-1967 (480) i 1976 (480), llibre registre de 
gossos dels anys 1961-1967 (482). 
- Comunicacions. Projectes de camí forestal als boscos núm. 142, projecte de l'any 1969 (523) i núm. 144 de 
l'any 1968 (524), projecte de construcció de camins veïnals pels anys 1959-1960 (526), projecte de construcció 
de camí forestal Farrera-Bordes de Burg (527), projecte de construcció carretera Farrera-Alendo (Monts núm. 
143-144) de l'any 1959 (528), projecte de construcció de la carretera Tírvia-Montesclado, de l'any 1955 (529) i 
Montesclado Mallolís (“Monte” núm. 145) pels anys 1959-1965 (530), sol·licitud de subvenció per la neteja de 
neu als camins de l'any 1988 (531), reparació de camins a Farrera, Burg, Montesclado, Mallolís i Alendo (Pla 
Supramunicipal) pels anys 1986-1987 (533). 
- Construcció i manteniment d'immobles municipals. Abeuradors i safareig públic de l'any 1961 (536), expedient 
d'urgència d'ampliació de l'escola (serveis higiènics) i construcció abeuradors i safareig públic l'any 1962 (538), 
construcció d’un magatzem per a la segadora i guardar productes agrícoles a Montesclado l'any 1959 (540), 
construcció de l'escola i vivendes a Burg l'any 1957 (541). 
- Llicència d'activitats classificades. Denúncia per molèsties que produeixen quadres de bestiar l'any 1980 (548), 
relació d'activitats classificades al municipi de Farrera l'any 1963 (549). 
- Béns subjectes a requisa militar. Béns subjectes a requisa militar els anys 1959-1965 (559). 
- Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes, interrogatoris de collites. Cens agrari dels anys 1962-1972 
(598), cens de bestiar equí de l'any 1969 (599), certificat d’aprovació del semental l'any 1958 (600), declaracions 
de collites els anys 1957-1959 (601), relació de bestiar foraster l'any 1965 (602), guia de circulació de ramats els 
anys 1958-1965 (603), instruccions sobre el registre especial de ramaderia de l'any 1959 (604), llibre de registre 
de cubricions (en blanc) de l'any 1958 (605), llibre de registre de porcs sacrificats pel consum familiar entre 1963-
1965 (606), matança domiciliària entre els anys 1961-1962 (607), padró de ramaders de bestiar vacu i cabrú 
subjecte al cànon d’higiene pecuària de l'any 1963 (608), expedient de regulació de la matança domiciliària  els 
anys 1963-1964 (609), expedient sobre el recompte general de ramaderia dels anys 1956/1958 (610), recomptes 
de ramaderia dels anys 1942-1955 (611), 1957-1958 (612), 1959-1962 (613), 1963-1966 (614), 1950-1955 (231 i 
232), registre d’instàncies ramaderes els anys 1955-1958 (233), llibre de comptes corrents de ramaderia dels 
anys 1955-1963 (234) i 1955-1965 (235), comptes de millores forestals dels anys 1952-1963 (616), 1965-1986 
(617), declaracions jurades forestals dels anys  1956-1957 (618) i pla de millores forestals dels anys 1963-1967 
(619). 
 
Fons local de Tírvia:  
- Estadístiques generals, interrogatoris, qüestionaris. Estadística del molí entre els anys 1957-1963 (284),  
- Contractació. Contracte obra carretera a la Ribalera l'any 1964 (296), Registre de subhastes dels anys 1958-
1969 (251),  
- Informes i dictàmens. Tancament accés al bosc de Virós l'any 1995 (774). 
- Expedient de causes. Còpia declaracions dels regidors de la Vall de Castellbó, Tírvia, Burg i Farrera sobre el 
seu terme l'any 1754 (310),  còpia plet entre Ainet de Besan i Tírvia sobre el domini i utilització del bosc de Virós 
de l'any 1922 (311), declaració de Pons Prior sobre el terme de la Vall de Castellbó l'any 1799 (312), denúncia 
forestal de l'any 1963 (314), judici verbal entre Burg-Tírvia i Farrera per aprofitaments del bosch de la Coma 
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Llempia de l'any 1834 (315), litigi amb Castellbó els anys 1976-1980 (316), pleit de caçadors l'any 1995 (776), 
plet entre la Vall de Castellbó i Romadriu i Tírvia, Farrera i Burg per la Ribalera de l'any 1783 (317), plet entre la 
Vall de Castellbó i Romadriu i Tírvia, Farrera i Burg per la Ribalera,  any 1783 (318), plet entre Tírvia, Burg, 
Farrera i Carles Castellarnau pel bosch de la Ribalera, any 1780 (319), plet entre Tírvia, Burg, Farrera i Romadriu 
i la Vall de Castellbó sobre pasturatges, any 1786 (320), plet i concòrdia entre el Seminari de la Seu i 
l’Ajuntament de Tírvia per un delme, anys 1839-1840 (321), plet i conveni entre el Duc de Medinacelli i Tírvia, 
Burg, Farrera i Romadriu pel bosc de la Culla, any 1856 (322), recurs Direcció General de Monts, anys 1958-
1959 (325), requesta dels de la Vall de Castellbó als de Tírvia, Farrera i Burg per la Ribalera, any 1743 (326 i 
327), sentència arbitral entre Tírvia i Burch, anys 1509-1605 (328) i 1590/1625 (329). 
- Adquisicions, vendes i permutes de béns del municipi. Adquisició molí i central elèctrica, 1948-1955 (365), 
venda a carta de gràcia de l'herba, any 1750 (376). 
- Cessions i arrendaments de drets i béns del Municipi. Arrendament molí i central elèctrica, 1958-1972 (383), 
arrendament servei semental l'any 1962 (384), documentació del molí els anys 1949-1955 (380). 
 - Títols de drets i possessió de béns. Documentació mont Sant Joan de l’Erm dels anys 1958-1994 (773), 
renúncia dels drets de Pere Boteller i d’Oliver sobre Tírvia per 47 lliures barcelonines l'any 1597 (398),  
- Béns comunals, aprofitaments de béns comunals. Aprofitaments forestals de l'any 1998 (905), aprofitaments 
veïnals dels anys 1945-1976 (399), concurs d'aprofitament forestal de l'any 1958 (400), cubicatge de fusta dels 
anys 1956-1986 (902), estudi millora via de roca any 1973 (401), fitament de la Ribalera entre els anys 1916-
1949 (402), límits monts comunals, anys 1965-1968 (403), liquidacions de la Ribalera anys1957-1962 (404), 
subhasta de fusta, anys 1941-1972 (405), subhasta de pastures any 1847 (406), subhasta aprofitament pastures 
any 1859 (407), subhasta de pastures any 1939 (408), subhasta de pastures, anys 1939-1979 (409), subhastes 
de fusta any 1996 (906).  
- Pressupostos. Pressupost ordinari anys: 1957 (163), 1958 (164), 1960 (165), 1961 (166), 1962 (167), 
pressupost extraordinari anys 1958 (168 i 169), 1960 (170), 1961 (171 i 172), 1967 (173), 1956 (452), 1961-1966 
(453), 1910 (454), pressupost ordinari anys 1939-1945 (455), 1947-1950 (456), 1956 (457), 1964-1973 (458), 
1974-1979 (459), 1981 (460), 1986-1988 (461), 1987 (462), pressupostos 1994-1998 (867). 
- Impostos municipals i estatals. Arbitri riquesa rústica i ramaderia any 1960 (478), arbitri sobre rodatge i arrastre 
anys 1967/1975 (479), contribucions de la Ribalera anys 1958-1975 (480), contribució industrial anys 1939-1966 
(481), contribució de rústica any 1906 (482), 1938-1966 (483), contribució urbana any 1893 (484), 1939-1985 
(485), patent Nacional de circulació de vehicles, padró anys 1966-1979 (499) i 1959-1960 (500) i registre de 
carros anys 1940-1970 (252). 
- Mercats i fires. Taxa d'ocupació de la via pública durant les fires dels anys 1966-1972 (608). 
- Escorxador. Documentació matança de porc, autoritzacions dels anys 1958-1963 (515), documentació matança 
de porc, rebuts anys 1963-1966 (516), llibre registre de matança, anys 1963-1965 (517). 
- Juntes i comissions municipals. Comissió per la fusta de les trinxeres any 1939 (518), junta local de derramas i 
recursos any 1943 (519). 
- Plantejament i gestió urbanística. Plans Especials. “Regiones devastadas” anys 1942-1955 (536). 
- Obres generals d’infraestructura. Instal·lació de telèfon l'any  1957 (541), expedient trasllat centre telefònic 
(542), projecte enllumenat públic del carrer major i prolongació de la xarxa de baixa tensió a Tírvia l'any 1969 
(564). 
- Comunicacions. Camí forestal al Farro any 1969 (570), memòria de la carretera forestal a Montesclado l'any 
1965 (571), plànols de la carretera forestal a Montesclado de l'any 1955 (572 i 573), carretera i pont de Terveu 
l'any 1958 (574), oferta de construcció de la carretera de Tírvia a la Seu d’Urgell per explotació de mines d’Os de 
Civis i Conflent anys 1945-1948 (577), projecte de camins en terrenys particulars del “monte U.P. 145” de 
Montesclado anys 1959 (578). 
- Immobles municipals: construcció i manteniment. Centre d’inseminació artificial ramader anys 1966-1968 (581). 
- Promoció de l’Habitatge. Habitatges de promoció municipal. Dades dels edificis construïts per la D.G. de 
Regiones Desvastadas per a cedir-los a l’Ajuntament l'any 1968 (608), millora de la vivenda rural l'any 1963 
(607). 
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- Allotjaments militars, subministraments a la tropa. Allotjaments militars i subministrament a la tropa anys 1945-
1950 (609). 
- Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes, interrogatoris de collites. Cens de ramat equí de l'any 
1969 (651), declaracions de ramaderia anys 1957-1966 (652), guia de circulació de bestiar anys 1955-1956 
(653), guia de circulació de bestiar anys 1957-1958 (654), guies de circulació de bestiar anys 1959-1965 (655), 
guies de circulació de bestiar anys 1965/1971 (656), recompte de ramaderia anys 1903-1958 (657), registre de 
ramaderia anys 1940-1960 (248), 1940-1963 (249), 1955-1958 (250), relació de guies expedides per a legalitzar 
la circulació de bestiar l'any 1959 (658), relació de guies, altes i baixes de l'any 1959 (659).  
- Foment forestal. Aprofitaments forestals anys 1996 (908), compte de millores forestals anys 1967-1988 (660), 
1995 (907), declaracions forestals anys 1943-1971 (661), plans d’aprofitaments forestals anys 1995-1996 (789) i 
plans forestals anys 1963-1973 (662). 
- Aprofitament de les aigües, foment i millora del regatge. Comunitat de regants. Acequia Glorieta anys 1942-
1978 (866 i 880) i regants any 1965 (663). 
- Juntes i comissions municipals. Comissió municipal del Cens Agrari anys 1962-1972 (664), entrega del dipòsit 
sindical agrícola de l'any 1939 (665), junta agrícola local any 1939 (666), junta local de Fomento Pecuario any 
1941 (667), sociedad de ganaderos any 1971 (668) i correspondència anys 1857-1902 (342). 
 
Fons local d'Alins: 
- Ple de l’Ajuntament. Llibre d’actes d'Ainet de Besan dels anys 1956-1958 (26v), 1957-1966 (27v), 1972-1974 
(28v), llibre d'actes d'Araós 1956–1971 (29v) 
- Estudis i informes. Sol·licituds pistes forestals de l'any 1975 (105g), Proposta de Pla d’Obres i Millores 
Territorials de la Comarca d’Ordenació d’Explotacions del Pallars (103) i informes dels anys 1974-1976 (100). 
- Contractació. Registre de subhastes d'Alins dels anys 1955-1959 (137v), 1959-1962 (138v), 1962-1970 (139v), 
1972-1973 (140v), 1974-1988 (141v), registres de subhastes d'Ainet de Besan (142v) i Araós (143v) dels anys 
1958-1959. 
- Arxiu Municipal. Fitxes subhastes forestals dels anys 1961-1974 (149g) 
- Expedients de causes. Causa per l’incendi de la muntanya de Tor de l'any 1948 (156g) i causa sobre el 
contenciós per les pastures d'Alins i Tírvia de l'any 1946 (158g), Particular contra Guàrdia Civil (168), denúncia 
veïns de Norís contra un femer l'any 1981 (170), denúncia contra una quadra l'any 1969 (171), denúncia de 
contraband l'any 1936 (172), denúncia per tala d’arbres l'any 1982 (174g), denúncia dels guardes forestals entre 
els anys 1958 -1974 (175g), contenciós contribució muntanyes comunals entre els anys 1959-1961 (177), 
protesta contra els repartiments de consums de l'any 1909 (179g) i protesta derivació riu l'any 1907 (180g). 
- Descripcions generals, inventaris de béns. Descripció de béns comunals entre els anys 1959-1960 (259g), 
declaració d'urgència per concertar directament la compra d'un brau semental per a reproducció (266), expedient 
sobre l'adquisició de “sementales machos ovinos” per la millora ramadera del municipi l'any 1959 (268), compra 
d'un Land-Rover (271), venda d’una devesa l'any 1822 (276) 
- Expropiacions. Expropiació per la carretera forestal d’Ainet l'any 1958 (282g). 
- Cessions i arrendaments de drets i béns del Municipi. Conveni asserradora d'Ainet l'any 1972 (292g), subhasta 
per l'arrendament de la central elèctrica i el molí d'Alins (294). 
- Béns comunals, aprofitaments de béns comunals. Aprofitament de pastures d'Ainet l'any 1980 (302g), Araós els 
anys 1957-1977 (303g), aprofitament forestal d'Alins entre els anys 1941-1963 (305-1) i 1965-1979 (305-2), 
aprofitament forestal d'Ainet de Besan l'any 1976 (306g), d'Araós els anys 1975-1976 (307g), aprofitament veïnal 
d'Ainet els anys 1944-1961 (312g) i d'Araós els anys 1946-1956 (313g), cens d’explotacions d'Alins l'any 1966 
(316), subhasta de pastures d'Alins (323), d'Ainet de Besan entre els anys 1945-1972 (324g), d'Araós entre 
1944-1972 (325g), subhasta forestal d'Alins entre els anys 1985-1988 (329/3), 1977-1984 (329/2) i 1927/1959 
(330g), subhasta forestal d'Ainet els anys 1960-1980 (331g) i 1981-1988 (332), subhasta forestal d'Araós els 
anys 1948-1963 (333/1 i 333/2 ) i 1967-1970 (333/3), 1971-1988 (334g) i el resum de les subhastes forestals 
entre els anys 1944-1952 (335 g) 
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- Pressupostos. Pressupost ordinari d'Ainet entre els anys 1958-1970 (932g), 1971-1981 (933g), 1982-1986 
(934g), pressupost ordinari d'Araós entre els anys 1958-1970 (935g), l'any 1959 (922g), els anys 1971-1981 
(936g) i els anys 1982-1987 (937g). 
- Contribucions especials. Pagaments (alguns de ferro) entre els anys 1830-1831 (1272g) 
- Multes. Multes forestals l'any 1963 (1279g), multes de ramaderia l'any 1952 (1280g), registre 1281 
- Arrendaments. Arrendament de la botiga l'any 1834 (285), arrendament de la carnisseria (286) i la taverna l'any 
1835 (287). 
- Registre industrial. Registre industrial d'un molí els anys 1974-1976 (301). 
- Guàrdia rural. Registres dels serveis forestals els anys 1879-1882 (1461v), 1885-1890 (1462v), 1897-1901 
(1463v) i 1920-1936 (1464v). 
- Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes, interrogatoris sobre les collites. Cens de Ramaderia 
(1605), declaracions de collites dels anys 1941-1960 (1607 i 1608), declaracions jurades de ramaderia dels anys 
1938-1951 (1609), declaracions d'alta i baixa de bestiar de l'any 1952 (1610), declaracions jurades de ramaderia 
els anys 1953 i 1954 (1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621), guies de circulació 
de bestiar dels anys 1949, 1950 i 1951 (1622), del 1952, 1953 i 1959 (1623), del 1960 al 1965 (1624), del 1973-
1978/79 (1625), guies d'origen i sanitat pecuàries 1967-1973 (1626), registre de ramaderia fiscal (1627), “libro de 
cubriciones de hembras” (1628), matança del porc (1629), llibre de registres de sacrifici de porcs per consum 
familiar (1630), reconeixements sanitaris de porcs els anys 1961-1962 (1631), expedient sobre necessitats i 
millores ramaderes a realitzar (1632), registre fiscal de ramaderia (1638), recompte de ramaderia (1636), registre 
especial de ramaderia de l'any 1929 (1637), registre municipal de ramaderia del municipi d'Alins l'any 1919 
(1639), moviments de ramats d'Alins a principis de segle (1640 i 1641), registre especial de ramaderia (1642), 
registre ramader (1643), registre especial de ramaderia (1644), registre ramader d'Alins (1645), llibre de comptes 
corrents de bestiar d'Alins (1647), registre de bestiar de Ramon Feu Vidal d'Araós (1648), llibre de comptes 
corrents de bestiar d'Alins (1649, 1650 i 1651), registre ramader d'Alins (1652), registre d'instàncies de bestiar 
(1655), sol·licituds d'inscripció de bestiar (1656), registre d'instàncies ramaderes (1657 i 1658), relació de 
propietaris ramaders (1659), relació de collites “cupos forzosos” (1660), relacions de collites “cupos forzosos” 
entre els anys 1943-1958 (1670), sembradura obligatòria entre els anys 1858-1962 (1671), instància de sol·licitud 
d'autorització per matança domiciliària (1672), sol·licitud d'inscripció al registre de ramaderia (1673), tariferes 
ramaderes de l'any 1981 (1674)l.   
- Danys a l’agricultura, plagues del camp, extinció d’animals perillosos. Expedient sobre la troballa de set caps de 
bestiar de llana en el terme d'Areo (1675), accident d'una mula el 1947 (1676g), declaracions de mort de ramat 
per llamp els anys 1961-1962 (1677g), estimació de danys per riuades els anys 1983-1984 (1678g), sol·licitud de 
batuda de porc senglar (1679).  
- Foment forestal. Administració forestal 1961-63 (1680), comptes de millore (1681), comptes de millores 
forestals d'Ainet els anys 1972-1978 (1682), d'Araós (1683), projecte d'ordenació de l'obaga d'Alins (1688 i 1689) 
- Aprofitament de les aigües, foment i millora del regatge. Torns de rec de l'any 1882 (110g) 
 
Fons local d'Ainet de Besan: 
- Privilegis, franquícies, observances, títols del Municipi, creació i extinció del Municipi. Extinció del municipi l'any 
1924 (1g), descripció del terme municipal l'any 1876 (2g), senyalament del terme municipal (3g). 
- Actes del Ple. Actes del Ple  dels anys 1871-1920 (4g) 
- Edictes de mines. Edictes de mines de l'any 1900 (6g) 
- Estadístiques generals, interrogatoris, qüestionaris. Estadística dels anys 1913-1920 (7g). 
- Estudis i informes. Informe de comptes dels anys 1924-1925 (8g), Informe d’aprofitaments forestals de l'any 
1920 (9g). 
- Certificacions. Certificacions dels anys 1870-1906 (10g). 
- Correspondència. Correspondència dels anys 1877-1924 (11g) 
- Descripcions generals, inventaris de béns. Inventari de bens de l'any 1892 (12g).  
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- Béns comunals, aprofitaments de béns comunals. Aprofitament forestal dels anys 1882-1922 (15g), 
aprofitament veïnal dels anys 1895-1914 (16g), subhasta de pastures dels anys 1877-1921 (17g), subhasta 
forestals dels anys 1878-1923 (18g). 
- Pressupostos. Pressupost ordinari dels anys 1866-1880 (24g), 1880-1895 (25g), 1895-1905 (26 g), 1906-1915 
(27g), 1916-1925 (28g). 
- Factures.Factures 1877-1925 (30) 
- Impostos municipals i estatals. Amillarament de l'any 1861 (31v), apèndix  d’amillarament dels anys 1891-1893 
(32g), 1896-1905 (33g), 1907-1914 (34g) i 1917-1924 (35g), apèndix per la contribució territorial de l'any 1887-
1888 (36g), contribució industrial dels anys 1871/1926 (37g), documentació relativa a l’amillarament de l'any 
1882 (45g), expedients de variació de riquesa dels anys 1885-1896 (46), impost de la Sal dels anys 1883-1897 
(51), repartiment d’arbitris extraordinaris (62g), valoració de les finques dels pobles d’Ainet i Araós (66g) 
- Contribucions especials. contribució especial dels anys 1921-1922 (67g), repartiment per la utilització de 
pastures comunals dels anys 1892/1923 (68g), multes de l'any 1907 i 1925 (69), Cartilla d’avaluació de l'any 
1861 (70) 
- Milícies ciutadanes. Somaten de l'any 1875 (77g) 
- Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes, interrogatoris sobre les collites. Declaracions de collites de 
l'any 1918 (104g), declaracions jurades de ramaderia de l'any 1879 (105g), recompte de cavalleries dels anys 
1902-1920 (106g), recompte de ramaderia d'Araós dels anys 1892-1895 (107g), recomptes de ramaderia dels 
anys 1885-1924 (108g), registre de ramaderia de l'any 1924 (109v). 
- Aprofitament de les aigües, foment i millora del regatge. Torns de rec de l'any 1882 (110g). 
 
Altres 
Notarial de Sort, any 1759, volum 524 
 
7.2.2 Archivo de la Marina de Viso del Marqués 
 
- Maderas de Cataluña, Aragón y Valencia, 1786 
- Maderas de Aragón, Cataluña es Islas Baleares, 1788 
 
7.2.3 Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Nomenclators: “microfitxes” 
a) Nomenclátor del Censo de 1860. E 4-1860. 3/3  
Junta General de Estadística. 23 (Ter) – 25 (Lérida).  
b) Nomenclátor del Censo de 1873. E 4-1873. 2/3 
Instituto Geográfico Estadístico. 1 (Álava) – 37 (Salamanca) 
c) Nomenclátor del Censo de 1888. E 4-1888 
Dirección General Instituto Geográfico y Estadístico. 22 (Huesca) – 30 (Murcia). 2/3 
d) Nomenclátor del Censo de 1900. E 4-1900-1. 1/3 
Instituto Nacional de Estadística. 21 (Huelva) – 36 (Pontevedra). 1/3 
e) Nomenclátor del Censo de 1910. E 4-1910-1. 1/3  
Instituto Nacional de Estadística. 22 (Huesca) – 34 (Palencia) 
f) Nomenclátor del Censo de 1920. E 4-1920-1. 2/3 
Dirección General de Estadística. 17 (Gerona) – 31 (Navarra) 
g) Nomenclátor del Censo de 1930. E 4-1930-1. 3/3 
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Dirección General Inst. Geogr. Cat. y Estadística. 15 (Coruña) – 26 (Logroño) 
h) Nomenclátor del Censo de 1940. E 4-1940-1. 3/3 
Instituto Nacional de Estadística. 14 (Córdoba) – 26 (Logroño) 
 
7.2.4 Secció de Recursos Forestals de Lleida 
DISTRITO FORESTAL DE LÉRIDA (1959-1977). Aprovechamientos Montes de Utilidad Pública. Lleida, 

document inèdit. 
DISTRITO FORESTAL DE LÉRIDA (1974-1988). Libro de tramitación de denuncias de montes. Lérida, 

document inèdit. 
GENERALITAT DE CATALUNYA (1981). Montes ordenados i sin ordenar. Lleida, document inèdit del 

departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca i servei provincial de l’ICONA. 
GENERALITAT DE CATALUNYA (1982). Montes ordenados i sin ordenar. Lleida, document inèdit del 

departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca i servei provincial de l’ICONA. 
GENERALITAT DE CATALUNYA (1983). Montes ordenados i sin ordenar. Lleida, document inèdit del 

departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca i servei provincial de l’ICONA. 
GENERALITAT DE CATALUNYA (1984). Montes ordenados i sin ordenar. Lleida, document inèdit del 

Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. 
GENERALITAT DE CATALUNYA (1985). Montes ordenados i sin ordenar. Lleida, document inèdit de la Secció 

territorial del medi natural de Lleida i el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. 
GENERALITAT DE CATALUNYA (1986). Montes ordenados i sin ordenar. Lleida, document inèdit de la Secció 

territorial del medi natural de Lleida i el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. 
GENERALITAT DE CATALUNYA (1988). Montes ordenados i sin ordenar. Lleida, document inèdit de la Secció 

territorial del medi natural de Lleida i el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (1980). Montes ordenados i sin ordenar. Lleida, document inèdit de la Jefatura 

provincial del ICONA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (varis anys). Deslinde del monte nº146 del catálogo de los de utilidad pública 

de la provincia de Lérida. Lleida, document inèdit de la Dirección General de montes, caza y pesca 
fluvial subdirección de montes, sección forestal de Lérida. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (varis anys). Deslinde del monte nº146 del catálogo de los de utilidad pública 
de la provincia de Lérida. Lleida, Dirección General de montes, caza y pesca fluvial subdirección de 
montes, document inèdit de la Sección Forestal de Lérida. 

PÉREZ, Carlos (1968). Informe del ingeniero operador. Fase segunda. Lérida, document inèdit de la Secció de 
Recursos Forestal de Lleida. 

SECCIÓ TERRITORIAL DEL MEDI NATURAL DE LLEIDA (1987). Pla d’aprofitaments 1987. Lleida, document 
inèdit. 

 
 
7.3 Cartografia 
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (1990). Mapa geològic de Catalunya 1:250.000. Barcelona, 

Generalitat de Catalunya, departament de Política Territorial i Obres Públiques, Servei Geològic de 
Catalunya 

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (1996). Alt Urgell. Mapes Comarcals de Catalunya 1:50000. 
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Aquesta tesi no s'hauria pogut realitzar mai si no hagués estat per l'ajut incondicional de molta gent que de 

forma interessada -no és cap retret- o desinteressada, han col·laborat en una pila de tasques i m'han facilitat el 
treball, a tots ells, abans d'oblidar-me cap nom, m'agradaria donar-los les gràcies.  

Seria injust començar els agraïments amb un altre nom que no fos el del Joan Manuel Soriano López, el 
director d'aquesta tesi, si no hagués confiat en mi ara fa cinc anys donant-me l'oportunitat d'entrar en 
"l'apassionant" món universitari res d'això no hauria estat possible. Sense la seva visió jo no hauria anat mai a 
treballar al Pallars Sobirà i molt menys en temes de paisatge. Com a director ha vist créixer aquesta tesi i a 
mesura que es feia gran tant ell com jo hem descobert nous camps que desconeixíem, però això no ha estat cap 
trava perquè decidís apostar per aquesta i dirigir-me amb un suport i entusiasme incondicional que només ell 
podia donar. Gràcies "jefe"! Sense tu molts esforços s'haurien perdut pel camí. 

La continuació dels agraïments tenen un altre nom propi, el d’Agustí Esteban Amat, el temps i dedicació 
esmerçats als plantejaments teòrics i metodològics d’aquesta recerca han estat fonamentals, sense ells no 
s’hauria pogut dur a terme. A més, la seva feina com a palinòleg ha anat més enllà del que era d'esperar i només 
desitjo que aquesta tesi el pugui correspondre en la mesura de les expectatives que hi ha dipositat. 

També cal dir que bona part de la recerca no s’hauria pogut fer sense el suport d’Antoni Francesc Tulla Pujol, 
director del GRAMP-UAB i dels diferents projectes en els quals s’emmarca aquesta recerca. A més, li he d’agrair 
també el seus comentaris i suggeriments en alguns apartats d’aquesta investigació. 

No puc oblidar la resta de components del GRAMP-UAB que han participat d'aquesta tesi en la mesura de 
les seves possibilitats, i en especial a l’Enric Mendizàbal Riera per la seva disposició a l'hora de desvetllar-me 
l'interès científic. També vull agrair igualment els ànims i consells del David Molina Gallart, Jordi Nadal Tersa i 
Núria Matamala Fargas amb els que la proximitat ha estat una constant. Gràcies a tots. 

Un record especial per la gent del despatx B9-060 en especial al Jordi Cristóbal per no tenir mai un no, quan 
el més fàcil era evapotranspirar-se només veure’m entrar per la porta. Al Pere Serra per mirar-se sempre 
Catalunya des de terra quan ell treballa en teledetecció. I a l'Ester i al Toni Trujillo que han sabut aguantar les 
meves visites al despatx sense queixar-se quan a vegades entrava a enredar. No puc i no vull oblidar-me dels 
que han passat per aquest despatx i ara ja no hi són: el Miquel Sainz de la Maza, el Francesc Romagosa, 
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l'Eulàlia Miralles i l'Antònia Valentín sense els quals la meva adaptació a la feina hauria estat molt més 
complicada. 

La major part de la feina de documentació s'ha realitzat a l'Arxiu Històric Comarcal de Sort, la seva directora 
la Carme Maria Marugan mereix un monument a l'entrada per la feina que hi està desenvolupant i per la seva 
disposició vers els investigadors que cada any l'anem a veure. A més, la seva capacitat de treball li permet 
emprendre tasques de divulgació cultural (llibres, cursos, exposicions, etc.) que també m'han facilitat introduir-me 
en un món que desconeixia. La diligència de la Maribel quan hi era i de la "Vero" han fet que les meves estades 
a l'arxiu fossin del tot profitoses. Moltes gràcies, continueu així. 

Agrair igualment els consells i l'oferta d'infrastructures al Ramon Pérez Obiol del laboratori de botànica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori que s'ha fet càrrec de la gestió de la identificació d'algunes 
macrorestes i del tractament físicoquímic del paleopol·len, així com l'anàlisi de molses. En aquest sentit també 
vull agrair l'ajuda rebuda pel que fa al disseny i tractament estadístic de les mostres antracològiques recollides 
als boscos de Virós a Francisco Lloret Maya, ecòleg i membre del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF). Al CREAF i sobretot a Joan Josep Ibañez dec l'haver pogut polir els testimonis dels arbres 
extrets de la Ribalera.  

La cartografia no hauria estat la mateixa sense l’ajuda del Xavier Pons (pare del Miramon) i la Cristina Calvo 
que m’ha ajudat a fer els mapes. En aquesta línia també vull mencionar els del Laboratori de Sistemes de 
Informació Geogràfica (LABSIG), els quals també han hagut d'aguantar les meves demandes i tenir la paciència 
suficient per respondre els meus interrogants; al Joan Nunes Alonso i a l'Ignacio Ferrero moltes gràcies per la 
seva paciència; així com també als consells del Jesús i del Pau Sainz de la Maza.  

Vull agrair a la Raquel Piqué del laboratori d'Arqueologia de la UAB la bona disposició i les facilitats donades 
a l'hora d'identificar els carbons vegetals, sense ella la part antracològica no s'hauria pogut acabar 
satisfactòriament.  

Al Carles Martí Bono, al Valentí Turu, al Raimon Pallàs i molt especialment a l'Alexis Vizcaino dec bona part 
dels meus coneixements en geomorfologia glacial a l'entorn de l'estany de Burg, si mai teniu ocasió d'anar amb 
ells al camp no us ho perdeu, val la pena.  

La Isabel Jiménez serà la culpable que la part edàfica de propers treballs quedi definida i jo li dec haver 
passat molt bones estones al Pallars i, com no, un record pel Bernat. 

Al Pallars Sobirà he conegut molta gent  que m'ha ajudat, però abans voldria destacar la feina efectuada per 
algunes institucions que treballen en aquell àmbit: el Centre d'Art i Natura de Farrera dirigit pel geògraf Lluís 
Llobet sempre ha mostrat interès per les feines que s'han fet en aquesta recerca. El Lluís Llobet i la Cesca 
Gelabert, juntament amb l'Oliver i l'Arnau, m'han permès conèixer una mica millor el particular món pallarès, i el 
caràcter dels seus habitants, obrint-me les portes de casa seva i del Centre i de Farrera. Un record per tota la 
gent que he conegut allà.  

L'Associació de Defensa Forestal (ADF) del Mig Pallars ha estat una peça clau en la consecució d'aquesta 
tesi oferint-me allotjament gratuït durant bona part de la recerca i la possibilitat de comptar amb alguns informes 
tècnics inèdits sobre els boscos estudiats. Un agraïment molt efusiu al Josep Maria Forcadell, al Jordi Palau, al 
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Xavier Ródenas i a l'Anna Ibars, amb els que he compartit a la casa de Llavorsí una mica més que la feina de la 
tesi. Tampoc no puc oblidar el Marc Garriga i l'Anna Pou, i els diferents "ambientalistes de Girona" que em van 
acompanyar a la casa d'Ainet de Besan quan treballava a la Ribalera: la Laura, l'Enric, la Marta i l'Anna.  

També vull incloure en els agraïments a Lo Pi Negre per la tasca que realitza i per haver organitzat juntament 
amb l'AHCSo el curs sobre els comunals en el que tots vam aprendre molt. En aquest sentit un agraïment a 
l'historiador Josep Maria Bringué per haver-me deixat consultar la seva tesi. També vull donar les gràcies a 
l'enginyer forestal de la comarca Carles Fanyanàs i al biòleg Xavier Castells director del camp d'aprenentatge 
d'Esterri d'Àneu, ambdós membres de Lo Pi Negre, per haver atès les meves consultes i haver mostrat interès 
per la recerca realitzada.  

Del poble de Tírvia tampoc no puc oblidar les portes sempre obertes de casa Tarrado, "els sopars de la 
Carme Maria", les converses amb l'Agustí gran, i l'hospitalitat de l'Agustí Esteban Marugan i les seves ganes de 
col·laborar en aquesta recerca. En aquesta casa s'hi ha donat una intensa activitat investigadora i per això el 
meu agraïment a l'historiador Jaume Oliver Bruy i a l'arqueòleg Pèir Còts Casanha que han donat context 
regional a aquesta recerca.  

De Tírvia és el Josep Bringué, "el Pepe" guarda forestal de la zona durant més de 40 anys i que molt 
gentilment m'ha ofert la seva col·laboració i al qual li vull agrair públicament les seves ensenyances. 

L'estada a Toulouse deu bona part del seu èxit a l'actual director del GEODE Jean-Paul Métailié i al mestre 
Georges Bertrand que em van rebren amb els braços oberts. Així mateix també va fer la meva estada més 
agradable alguna de la gent que treballa allà i en especial a l'Emilie i l'Hughes per la seves diligències. També un 
record per la gent que vaig conèixer i em va ajudar: Bernard, Miguel, Johan, Ana i Marie-Claude. 

Tampoc no vull oblidar les condicions logístiques creades i sostingudes des del departament de Geografia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, així com l’ambient de treball que s’hi ha donat al llarg de tots aquests 
anys que han fet possible que la recerca fos més fàcil. A tots els companys i companyes que hi habiten moltes 
gràcies.  

He deixat pel final la part més important i més sacrificada de totes: la família. No sé si podré compensar els 
patiments que he provocat i les estones que la tesi m'ha robat per estar amb vosaltres però sapigueu que en tot 
moment us he tingut presents i que aquesta tesi també és una mica vostra.  

A la meva Ana no li puc escriure res que serveixi per compensar tot el que ella ha posat en la recerca, que és 
molt, segurament més del que s’imagina, sense tu no hauria pogut fer: gràcies de tot cor. 

 




