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El paisatge, allò que veiem, dista molt de ser un quadre pintoresc. Darrere d’ell s’hi amaga una cultura local que 
estima els boscos i el paisatge que signifiquen la seva identitat. Una identitat que està lligada a una cultura local 
que ha canviat dràsticament al llarg del segle XX i que ha expulsat dels seus boscos les mans de treballadors i tre-
balladores que nodrien cases, pobles i ciutats amb escalfor i amb material de construcció. A mesura que els bos-
cos es van anar buidant de treball, es van anar espessint i guanyant terreny a unes terres cultivades que el mercat 
expulsava. Aquestes mans van passar a treballar a la mineria i a la indústria, van canviar el carbó vegetal pel mi-
neral. Tot es va anar convertint cada vegada en un paisatge més verd, paradoxalment cada cop més admirat però 
amb una mirada cega pel què fa a la vida dels pobles que aquests alberguen. Els valors dels paisatges forestals 
van més enllà dels valors purament estètics, d’altra banda totalment subjectius. Davant la mirada d’un visitant 
que admira el verd verge, hi trobem la mirada de guardiolencs i guardiolenques que recorden el seu passat, que 
vinculen el seu lloc de pertinença a uns boscos i paisatges agroforestals plens de vida, i cultura. Una cultura i uns 
usos forestals (de fruits del bosc, de fusta, de llenya, de bolets, de caça...), i usos agrícoles que —a banda de nodrir 
d’identitat i cultura als pobles que alberga— aporta o ha aportat un indispensable treball i una imprescindible 
diversitat de colors, de paisatges que, per inversemblant que pugui semblar, exalten la biodiversitat d’aquests 
boscos i totes les seves funcions de regulació, culturals i de proveïment que permeten la vida en aquest món.

Que els arbres ens deixin veure el bosc
Benvinguts a Guardiola de Berguedà i la memòria del seu paisatge
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