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LA GRAN DESCONEGUDA

Per la seva quantitat , mobilitat i elevada calor especifica , l'aigua to una

funcio fonamental en els cicles globals del planeta i , per tant , en el que es diu

canvi global , sigui experimentat o prospectiu . El 1990, dintre de 1'«International

Geosphere - Biosphere Programme >>, Great el 1986 , es va establir un <<core
project >> amb el nom « Biospheric aspects of the hydrological cycle>>. Dintre el

que se'n diu < canvi global >>, aquest aspecte relatiu a l'aigua ha trobat menys

resso en els medic politics i periodistics que els temes mes popularitzats

referents al « forat >> de la capa d ' ozo o a « l'efecte hivernacle >>. Potser perque el

tema de l'aigua resultaria mes compromes , i la intencio, que se suposa bona,

es limita a mantenir una certa preocupacio sobre el funcionament global de la
biosfera i, de fet, de tota la Terra.

En una reunio de biolegs no es pot deixar de recordar que l'aigua, com a
base de tantes funcions planetaries i de la vida mateixa, ens presenta enigmes
importants i a totes les escales . Com un exemple , recordare que a un nivell de
dimensions oposat al del canvi global , tenim 1'estructura molecular de 1'aigua.
L'aigua to una densitat excessiva , maxima a 4 ' C, en relacio a la que es deduiria
de la composicio expressada com H,O . Que sigui un liquid en hoc d'un gas, a
la que se'n diu << temperatura ordinaria >>, s'explicava admetent diverses formes
d'agregacio molecular, que en un principi feien parlar de polimers de 1'aigua,
i ara fan esmentar una frequencia mitjana major o menor en el nombre relatiu
i la disposicio dels ponts d'hidrogen entre molecules properes de l'aigua
elemental.

Aquest es un del temes pendents i gairebe obligats de la biologia , ja que es
en ell on s ' han de cercar les diferencies repetidament comprovades en la
hidratacio de la materia viva sota diverses condicions termiques . I aquest
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exemple deixara constancia que la problematica de 1'aigua s'esten a totes les

escales, de la molecular a la planetaria, i a aquesta darrera vull referir-me a

continuacio.

UN ACUMULADOR I TRANSMISSOR IDEAL DE LA CALOR

La Terra to una generacio interna de calor, amb una contribucio continuada

deguda a la radioactivitat , i rep la radiacio solar, que cobreix un espectre molt

ampli de longituds d'ona . L'emissio, amb un espectre mitja d ' ona relativament

mes Ilarga (com es pot veure en la hum que emet la Terra, reflectida sobre la

Lluna ) es proporcional a la quarta potencia de la temperatura absoluta de la

superficie irradiant . Aquest es un mecanisme de retroalimentacio (<< feed-

back>>) responsable de la relativa estabilitat que ha ofert la Terra com a escenari

de 1'evoluci6 biologica . L'aigua, en els seus tres estats , hi to una funcio

important , com a reguladora interna de la distribucio de les temperatures

sobre les superficies emissores.

La distribucio de terres i mars ha modificat al llarg de la historia l'efectivitat

d'aquest mecanisme . Aixo ha funcionat en relacio tambe amb variations

relativament petites de la radiacio incident degudes a moviments astronomics

periodics , posats en valor en aquest sentit per Milankovitx , a l'any 1920. Em

refereixo a les glaciacions i, fins i tot, a fluctuacions que deixaren una empremta

mes important a la historia de la vida del planeta, com la del Permia i la del

final del Cretaci . La distribucio de terres i mars ha forcat formes de transport

horitzontal del «refrigerant ,, que han tingut una eficacia diferent en relacio

amb determinats equilibris termics . I no cal oblidar que 1'aigua , a mes de calor,

ha transportat molts altres materials, entre ells alguns de decisius per al suport

de la vida . Tanmateix , 1'efecte hivernacle , tal com es presenta ordinariament,

no valora de manera correcta la funcio dels oceans en 1'acumulaci6 de CO, i

en el seu bescanvi amb 1'atmosfera.

IRREVERSIBILITAT EN ELS CICLES TERMODINAMICS, MANIFESTADA EN ASIMETRIES EN ELS

CANVIS

Un dels exemples mes senzills se'ns mostra en llacs i mars, i resulta modelic

per les asimetries en el canvi a que dona lloc, asimetries que caracteritzen

igualment les fluctuations durant les glaciacions. El cami de tornada no es mai

com el d'anada.

Els llacs de la regio temperada, i tambe les seves arees marines, estan sotmesos

a un title termic tipic. Amb la insolacio creixent de primavera, 1'aigua de

superficie s'escalfa, sovint a partir d'una temperatura inferior a 4'C, i en alguns
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casos inferior a 0°C, situacio en la qual s'hauria format gel a la superficie. Aquest

gel, sura degut a la seva menor densitat, i aixo impedeix una ulterior perdua

de calor, de manera que l'aigua de sota es conserva liquida. L'aigua en contacte

amb l'atmosfera s'escalfa per la radiacio solar. Una propietat important de

I'aigua es la forta absorcio de la radiacio (especialment calorifica) d'ona llarga,

de manera que els estrats superiors s'escalfen rapidament. Tambe s'absorbeix

prestament una bona fraccio de radiacio de les longitude d'ona aprofitables

pel desenvolupament del plancton vegetal, majorment entre 430 i 700 nm de

longitud d'ona.

L'escalfament dels estrats superiors de les aigues naturals, a la primavera

i 1'estiu, es fa gradualment per irradiacio directa i per la transmissio de calor

entre estrats immediats, que es barregen sota l'accio del vent. L'escalfament va

progressant fins arribar a un nivell estacionari, que esta situat en funcio de

1'entrada de calor solar en superficie i de 1'efecte del vent en treballar l'aigua.

Aquest nivell de transicio relativament sobtada s'anomena termoclina, es

troba a fondaria variable -ordinariament entre 5 i 20 m de fondaria als llacs,

mes als oceans- i to una gran importancia en la biologia de tota mena d'aigues

no marcadament fluents. Ala tardor el proces s'inverteix, i l'aigua en superficie

cedeix calor a 1'atmosfera. L'aigua que es va refredant es mes densa que la de

capes inferiors i, per tant, canvia de nivell. Ara ho fa de manera mes turbulenta,

senzillament cau. En pocs dies es destrueix la termoclina, que havia tardat

setmanes, i fins i tot mesos, a formar-se i es restableix una circulacio vertical

mes lliure.

Remarquem 1'asimetria entre la formacio (gradual) i la destruccio (sobtada)

de la termoclina. La destruccio de la termoclina va de pressa, perque 1'aigua,
en refredar-se, esdeve densa i circula verticalment de manera irregular,

acabant la uniformitzacio de la temperatura en pocs dies. Per tant, l'aigua de
superficie sembla refredar-se rapidament. Una asimetria semblant, a una altra
escala de temps, ha regit les glaciacions, a les quals la fase de refredament ha
estat sempre mes sobtada que el retorn posterior a una temperatura que
podriem anomenar <normal>.

Any darrere any es repeteixen aproximadament els canvis que permeten
dibuixar en un grafic la corba que descriu la relacio entre la quantitat de calor
sota una unitat de superficie i la temperatura de l'aigua en superficie. La
superficie tancada per aquesta corba dona idea del treball realitzat en aquesta
maquina termica. Aquest treball es retroba en el condicionament del clima dels
voltants de la massa d'aigua que estem considerant.

Els estudiosos dels grans llacs de la regio temperada nordica s'han interessat
a calcular l'acumulacio de calor a l'aigua durant l'estiu, i que passa a l'atmosfera
durant el refredament hivernal, en un bescanvi considerable que endolceix el
clima de les riberes dels llacs, permetent per exemple, la persistencia de
plantes relativament delicades als jardins de les vores dels llacs marginals
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(formats per morrenes frontals) alpins. El cicle termic resulta alterat com a

resultat de transvasaments diversos, o quan l'aigua del llac serveix com a

refrigerant de plantes de producci6 d'energia. Es un aspecte en que noes pensa

gaire, pero localment pot tenir consegiiencies.

Altres cicles termics comparables to nen una escala mes gran i es retroben

als oceans.

A les regions marines d'aflorament, l'aigua profunda ascendeix fins la

superficie. El resultat no es solament rebaixar la temperatura de la superficie

de la mar, sin6 que aquest refredament de l'aigua genera una circulacio

atmosferica descendent i, per tant, amb poc contingut d'humitat, de manera

que a les costes veines d'aquestes regions d'aflorament plou poc i son

desertiques, amb animals (aus marines) d'origen terrestre que exploten la gran

fertilitat que es consegiiencia de l'ascensi6 d'aigiies riques en nutrients

essencials (principalment fosfor). L'aigua d'origen profund, en arribar a la

superficie, descarrega sovint a l'atmosfera quantitats molt considerables

de CO,.

Les fluctuacions en la intensitat dels afloraments mes importants, com els

de les costes de Xile i Peru, es reflecteixen sobre espais molt extensos.

Particularment estudiades i encara no prou enteses, son les repercussions en

el clima global, possiblement relacionades amb la feblesa de l'aflorament

localment estival (al desembre), al llarg de les costes de Xile i Peru, conegudes

i registrades des del segle xvi, i denominades popularment «El Nino». No es

reconeix periodicitat rigorosa, encara que normalment l'aflorament s'avorta

durant l'estiu local una vegada cada 3 a 7 anys, aproximadament. Aquestes

fluctuacions deuen reflectir caracteristiques que afecten mes o menys

paral•lelament tots els oceans, i tambe I'aigua atmosferica. Per les

caracteristiques de frequencia i massa d'aigua implicada farien pensar en

oscil•lacions propies del sistema atmosfera/hidrosfera.

Ara es compren l'interes a trobar algun Iloc caracteristic dels oceans on es

pogues <prendre el pols>> a aquesta dinamica global. Es fa forca cas d'una

circulacio residual d'aigua que s'enfonsa en superficie al Nord de l'Atlantic i

es dirigeix descendent vers el Sud, d6na el tomb per Africa i va a parar al

centre del Pacific. S'espera que, coneixent aquest mecanisme, o d'alguna altra

manera, es puguin anticipar canvis climatics importants.

A una escala de temps mes llarga pertanyen les glaciacions, les quals s'han

manifestat repetidament i a cada periode mostren, al seu torn, fluctuacions

internes a escales mes breus. Les diferents situacions queden reflectides en

indicadors climatics, que cada vegada es coneixen millor, i tambe en les

fluctuacions de periode lent (101-101 anys) del nivell de la mar. Es clar que

hi ha moviments locals de 1'escorca que determiner desviacions locals, pero en

bona part les fluctuacions mes coherents son consegiiencia de l'alternanca

entre la fusi6 o el manteniment dels casquets polars d'aigua en estat solid.
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Els descensos del nivell del mar, es a dir, l'entrada de periodes relativament

freds i propicis a acumulacio d'aigua sblida son mes sobtats i rapids que els

periodes de recuperacio, d'escalfament i de relativa ascensio del nivell de la

mar, que duren forca mes. Hi ha sinopsis molt eloquents de dades que, en una

bona part, es deuen a les empreses petroliferes, les quals han palpat gairebe

totes les costes mundials, per als seus fins particulars, pero que han donat a

mes a mes aquest producte excel lent. Molta informacio referent a les glaciations

mes recents confirma que 1'entrada del fred es mes sobtada i va mes de pressa

que 1'escalfament que hi alterna. Les regularitats implfcites a les glaciations

obeeixen a variacions de causa astronomica, posades de manifest pel ja

esmentat Milankovitx. En resum, el descens del nivell de la mar, per retencio

d'una fraccio major d'aigua en forma solida, principalment als casquets

polars, es veu sempre mes rapid que el retorn.

EL CICLE GLOBAL DE L'AIGUA I EL RESPECTE QUE ENS HA DE MEREIXER

El proposit d'aquesta intervencio era invitar a una reflexio sobre la forma

corn la humanitat, i especialment la fraccio que gaudeix d'un millor nivell de

vida, modifica el cicle global de l'aigua al planeta, especialment en aquella part

que condiciona la vida epicontinental i la interaccio entre les parts continental

i oceanica de la biosfera. Es una mena de corretja de transmissio i no agrada a

ningu sentir-se sobre una cinta transportadora que comenca a oscil-lar fort, i

fins i tot potser a grinyolar. La disponibilitat d'aigua segurament ha fluctuat

sempre, i -encara que sigui d'efectes relativament locals i menors, secundaris

si voleu, en relacio amb les glaciacions i els canvis catastrofics del Permia i del

final del Cretaci-, es el problema que ens amenaca mes directament, a la

generacio present i a les immediates. L'aigua es una peca principalissima del
mecanisme de transmissio de calor i tenim evidencia que petits canvis associats
amb les nostres actuations presents i futures poden tenir consego6ncies que no

sabem prou be en quina mesura seran amplificades dintre d'un mecanisme
d'escala planetaria. Aquesta pot ser una de les motivations de les organitzacions
internacionals en crear el ja esmentat <<core project>> sobre «Biospheric Aspects
of the Hydrological Cycle (BAHC)>>.

L'aigua s'evapora de la superficie dels oceans, dels llacs, del sol, de la
vegetacio i, mes tard, es precipita corn a pluja. La pluja to una distribucio
desigual en relacio amb les grans zones de circulacio atmosferica i els fronts
que s'estableixen entre elles i es desenvolupen amb una certa autonomia, o en
relacio amb conditions atmosferiques locals. Sabern que 1'aigua freda que
remunta a les regions d'aflorament fa que 1'atmosfera es refredi al seu
contacte i hi hagi un torrent d'aire fred descendent. En aquesta situacio no
es formen nuvols i no plou.
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La quantitat total d'aigua a l'atmosfera es relativament petita i es renova

rapidament. Afegim la necessitat que es donin un conjunt de condicions

favorables perque <plogui,,, per comprendre que les pluges han de tenir, en

general, una distribucio discontinua i aleatoria, que les fa, alhora, incertes i

perilloses. La incertesa de la pluja, mes en unes arees que en altres, ha estat un

important factor de seleccio i configurador de 1'evoluci6 en l'entorn continental

(Taula 1).

TAULA 1. Algunes dades sinoptiques sobre l ' aigua del planeta Terra

Part Volum o area Temps de residencia

Superficie dels oceans 361,1 milions de km2

Aigua marina liquida 1322 milions de km3 3000 anys

Aigua solida 29 milions de km3 10 000 anys

Aigua evaporada cada any

a la superficie dels oceans 425 milers de km3

Aigua ploguda cada any

a la superficie dels oceans 385 milers de km3

Superficie dels continents 148,9 milions de km2

Aigua epicontinental

liquida 126 milers de km3

Aigua circulant

als rius mundials 1,7 milers de km3 Temps mig de

residencia en rius, 10 dies

Aigua als sots 65 milers de km3 Temps mig de

residencia en sols, l any

Aigua continental subterrania 250 milers de km3

Aigua circulant al subsol

(fins 4000 m prof.) 9 milions de km3

Aigua evaporada cada any

a la superficie dels continents 71 milers de km3

Aigua ploguda cada any

a la superficie dels continents 111 milers de km3

Aigua en l'atmosfera 13 milers de km3 10 dies*

Superficie del planeta Terra 510 milions de km'

Total evaporacio 496 milers de km3

= precipitacio (= 973 mm anyals)

* Sistemes que forcosament han de mostrar fluctuacions de perfode curt.
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De les dades anteriors i d'altres de complementaries, se'n podrien deduir

algunes conclusions importants:

Els equilibria son molt sensibles a fluctuacions dels fluxos mes petits i mes

critics: ]a pluja sobre els continents i el que els rius porten al mar. La pluja

necessita la coincidencia de moltes condicions, entre d'altres una concentracio

suficient d'aigua, per passar a forma condensada. Resulta, per tant, discontinua

i poc previsible amb precisio. Raons equivalents expliquen la discontinultat i

irregularitat en el funcionament dels sistemes de drenatge.

Es obvi que el funcionament continuat de la biosfera necessita aigua per dos

conceptes: a) per subvenir a la transpiracio de les plantes vasculars, i b) per a

la meteoritzacio de la part externa de la litosfera. La vida vegetal terrestre

utilitza l'aigua per obtenir nodriment del sol. La seva continuitat demana una

transpiracio, el valor global de ]a qual es pot determinar. Els pagesos tenen una

idea prou valida de la relacio entre l'aigua de regar i el producte ponderal que

se n'aconsegueix (poseur entre 200 i 500).

L'aigua transpirada per les plantes podria condensar-se i tornar a circular.

No sabem gran cosa d'aquesta recirculacio dintre de la vegetacio. Abans es

deia sovint que els boscos atreien la pluja. A la selva tropical plujosa estesa

sobre superficies importants sembla que existeix una recirculacio interna

important, pero noes pot generalitzar. Cal reconeixer que es un tema fascinant

i de gran importancia.

Es una mica mes complicada de situar en el seu lloc la relacio de subordinacio

biologica dels oceans, que es ,beneficien,, de la funcio meteoritzadora i

transportadora dels rius. Els oceans son heterotrofics. Els continents hi aboquen,

a traves dels rius, una quantitat de carboni organic combinat que s'estima en

uns 200 milions de tones anyals. Al seu costat, el que la humanitat en treu

mitjancant la pesca, es solament de l'ordre de 10 milions de tones anyals de

carboni, i sembla que no hi ha manera d'augmentar-ho. De fet no ha variat en

els darrers vint anys, malgrat que 1'esforc, en termes economics, s'hagi mes

que triplicat en aquest periode de temps. La pesca maritima no sembla tenir

massa perspectives. L'aigua que circula per sols i rius meteoritza roques,

forma sols i allibera nodriment en forma soluble, per exemple fosfor. Aquest

fosfor sembla ser 1'element mes limitant de la biosfera avui dia -i potser

sempre ho hagi estat i no crec que un bioleg necessiti moltes raons

suplementaries per acceptar-ho. (Vegeu la Fig. 1.)

SITUACIO PRESENT I TENDENCIES

Com a bon recurs mnemotecnic podrfem proposar distribuir la pluja

caiguda segons una regla dels tres tercos. Un terc per anar al mar, un terc per

circular a traves la transpiracio de les plantes i un terc ,Iliure>', pero sense fer
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bestieses. Aquest terc lliure seria, si actuem correctament, el susceptible de

privatitzacio, mes no. Posem 30 milers de km3 que, repartits entre una poblacio

humana de 6000 milions, tocarien a uns 5000 m3 d'aigua per individu i any.

Aquesta xifra no to en compte altres necessitats d'aigua, com les d'una gran

part de la biosfera (fauna, etc.), i questions de distribucio i de desigualtats

regionals. Els 3000 m3 per individu i any que s'han suggerit per a Catalunya,

em semblen exagerats i dificils de mantenir sense recorrer a mitjans

extraordinaris. En general, el mon es troba enfront d'una limitacio molt

seriosa. Actualment, tan sols America i Australia, per la seva poblacio poc

densa, es troben en una posicio relativament falaguera.

L'aigua potable es un article de primera necessitat. S'extreu de fonts

naturals, de rius i aquifers i sovint dels embassaments. Aquests embassaments

poden haver-se construct combinant d'alguna manera les funcions de produir

energia hidraulica o per reserva regularitzadora amb finalitat agricola, i
acaben subministrant aigua per al consum huma. Generosament, s'avalua el

consurn domestic d'aigua entre 40 i 250 litres per persona i dia. El consum

industrial i urba pot pujar a 1500 litres per persona i dia als pacsos desenvolupats.

L'agricultura, al seu torn, utilitza uns quants milers de litres per agricultor i

dia per a cultius intensius. Es clar que aquestes darreres particles es poden

carregar a 1'aigua atribuida al manteniment de la coberta vegetal.

Cal tenir en compte nombroses perdues a les canalitzacions, com tambe que

hi ha formes de regar en les quals es desaprofita molta aigua i d'altres mes

precises. A aixo cal afegir moltes perdues en els sistemes de conduccio i

distribucio. Els problemes es fan obvis, en uns casos, com a obstacle al

desenvolupament, pero, mes frequentment, com a pertorbacio o amenaca

excessiva als fluxos naturals del sistema hidrologic.

Normalment el rise es veu com una acceleracio en el transport de l'aigua

dels llocs de captacio als de consum, malgrat que la intercalacio d'embassaments

pugui fer pensar que hi ha un alentiment en el fluir. Tot aixo es ben obvi a casa

nostra: 1'aigua dels embassaments del Ter circula amb gran rapidesa cap a

Barcelona, que constitueix una conca d'absorcio ben saturada -el nivell

d'aigua freatica a la ciutat segueix creixent, aigua que s'hauria de depurar de

manera sumaria i retornar a la terra-. Tambe s'extreu molta aigua de regions

muntanyoses, a les quals les fonts es van esgotant, comencant per les de major

alcada.

ALTERACIONS DELS ANTICS SISTEMES FLUVIALS I CANVIS EN LA TOPOLOGIA DELS PAISATGES

L'estructura de la xarxa hidrografica natural queda molt descomposta i la

tendencia a canalitzar els rius ha destruct, en primer lloc, els boscos de ribera

i s'agreuja encara mes per la tendencia a encimentar els conductes. Pero la
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irregularitat de les aportacions d'aigua es manifesta de tant en tant, fins i tot

de manera catastrofica. A aixo s'afegeixen els projectes -sovint realitzats-

de transvasaments entre conques a traves de conductes, el material dels quals

rarament es idoni per a no produir canvis en la qualitat de les aigiies. No cal

dir que aquesta visi6 es molt destructiva dels antics sistemes de meandres

fluvials, sistemes amb una gran capacitat creadora de diversitat paisatgistica

i conservadora de biodiversitat. Es clar que un no pot imaginar-se en els

nostres pacsos meandres amb el desenvolupament que tenen encara a

Sudamerica -on van sent destructs o condemnats tambe a una velocitat que

fa sospitar el pitjor-. Pero en el Roina, per exemple, alguns s'han conservat en

una forma molt presentable (els que estaven en una zona militar, majorment... ).

Sovint es donen raons demagogiques per a justificar transvasaments, no

volent reconeixer que la regla fatal es que els conductes de qualsevol mena,

portin aigua o hidrocarburs, van sempre des de pacsos pobres a pacsos mes

rics.

Tot plegat, la conducci6 destrueix la reserva d'organismes en el hit i marges

del curs d'aigua -equivalent al bane de llavors en un bosc- i s'empobreixen

les possibilitats de recuperar la vida en el riu i la seva activitat espontania de

recuperacio. Encara sort que generalment les conques on sobra aigua son

d'aigues menys mineralitzades que les que la reben, de manera que els rises

d'augment de mineralitzacio, i fins i tot de salinitzacio, generalment s'exclouen.

Excepte en casos especials, com quan s'intenta irrigar amb aigua dolca de

procedencia llunyana arees que tenen en el subsol aquifers salinitzats (el cas

de Los Monegros).

Situacions extremes es defensen treient la vella rao que convindria que els

rius no vessessin ni una gota d'aigua a mar, o al pals o regio veins que preten

fruir del tram seguent del riu. Per altra part, la baixa qualitat de l'aigua a

disposici6 del ciutada alimenta la industria de 1'aigua embotellada, que tambe

to recursos per mirar pels seus interessos, sense deixar de reconeixer que

compleix una funci6 que se li ha donat com insubstituible.

Ens estem apropant a una situacio contraria a tots els projectes de

conservaci6. Situacio que, a escala global, destrueix el mecanisme de flux de

l'aigua, tan important per la formaci6 de sols i per la fertilitzaci6 de la mar.

Especialment, el fosfor es solubilitza mes facilment en els sols terrestres que

en la mar (abundancia de fluor). L'acoblament entre continent i mar no s'ha de

descompondre en grau excessiu.

Comptat i debatut, tal vegada la pertorbacio major introducda per 1'acci6

humana es pot resumir i expressar com a una acceleracio en el fluir de l'aigua

des que cau fins que arriba -si n'arriba- a mar. Les fonts en la part mes alta

s'esgoten, i 1'aigua es pot acumular en aquifers suburbans o litorals, que

generalment estan contaminats, o hi acaben, i tenen poc valor. La depuracio i

recirculacio de 1'aigua rarament s'empren. Situacions d'emergencia, com la
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que es dona enfront d ' agiiffers propers a la costa i salinitzats es limiten a

preparar aigua relativament acceptable , encara que excessivament salada,

perque es pugui aprofitar . Caldria un estudi acurat de costos i rendiments per

escollir les solucions amb mes avantatges . Cal no oblidar que 1'acumulaci6

d'aigues usades al final del seu camf accelerat , com es el cas de Barcelona,

presenta problemes secundaris . L'elevacio del nivell freatic davall la ciutat

crea problemes en la construccio d'edificis i en l'operacio del metropolita, amb

els costos consegiients.

Aquestes variacions en els fluxos i disponibilitat de l'aigua formen part

d'una transformacio mes general que experimenta tot el paisatge sota l'accio

d'un desenvolupament abusiu i poc meditat ; aquest desenvolupament es molt

caracterfstic de les grans conurbacions , pero s ' esten com una taca d'oli.

Consisteix en el que podrfem dir la inversio topologica dels paisatges.

Antigament els nuclis poblats es podien veure com a discontinus i units els uns

amb els altres per vies de comunicacio de tenuitat considerable. La forma mes

exagerada d'aquest model de colonitzacio era la colonitzacio dels cims isolats,

per raons de defensa . Ara el pals es veu cobert per un reticle cada vegada mes

atapeit de vies de comunicacio , amb el seu poder d'atraccio per conurbacions

marginals, i els espais mes propers a la naturalesa queden en forma de petites

arees discontinues , a vegades reduides a abocadors de runa o coses pitjors.

Naturalment , aquestes constatacions es refereixen tambe a un problema

d'escala, etern , que s ' expressa en els termes de la dita de Schumacher ,small

is beautiful , i la resposta obvia que li dona la nostra civilitzacio , , but big is

powerful>>. El problema es que, per a un recurs que acaba essent escas i a mes

originalment molt entreteixit en el reticle fonamental del pals i de la seva
naturalesa , el poder es manifesta massa sovint destruint estructures que
havien arribat a un equilibri dinamic, dintre de la seva escala , com han
ensenyat els estudis seguits en petites conques poc influides encara per la
poblacio humana.

Finalment, caldria assenyalar la quantitat enorme de nous contaminants
afegits als tradicionals , i com tots ells actuen sobre noves superficies com
carreteres , aeroports, arees industrials abandonades i l'entorn d ' antics
abocadors clandestins . Moltes vegades he proposat , sense trobar oients, que
valdria la pena fer una analisi post -mortem de tals situacions . Probablement
donarien idees per valorar millor els perills que la difusio i transformacio final
representen , que no es impossible que hagin estat exagerats.

S'esta desenvolupant certament una consciencia , en ecologia, de la unitat
entre aigua i terra, entitats entrellacades en una dinamica comuna, i es
sorprenent que no es produeixen mes intents per aconseguir la seva
aproximacio . En un fascicle recent (febrer 1996 ) de The Bulletin of the British
Ecological Society veig una carta o comunicacio d'Anne Sansom sota el tltol:
Floods and sheep - is there a link ?>> una mica en el sentit d'aquestes pagines.
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Tracta de pertorbacions causades pels ramats en pastures humides, destruccio

de marges, etc., i de com el maneig inapropiat dels cursos d'aigua crea

problemes. Em crida 1'atenci6 que al final, despres de la signatura, hi ha una

frase que diu <<This letter does not necessarily represent the views of the

National Rivers Authority>>. Jo tampoc crec que el que he dit entri dintre de

l'ortodoxia oficial, com tampoc soc vehement en el que he escrit - i, fins i tot

tine els meus dubtes en relacio a opinions que he expressat-, pero voldria

que fes pensar, a qui correspongui, que no es el mateix tractar de conservar

alguna poblacio d'una especie amenacada, esforc sempre ben esmercat, que

gestionar un recurs que interpenetra tan intimament tot el teixit de la biosfera

-i naturalment les poblacions humanes- com es l'aigua.


