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Resum
L’article descriu el conflicte territorial de l’ano-
menat Yellowstone Europeu com un fenomen 
propi d’un conservacionisme globalitzat. La 
vulnerabilitat de determinats espais fa que siguen 
atractius per implementar fòrmules conservacio-
nistes d’escàs vincle amb les persones que 
habiten aquests territoris. El text descriu un 
marc d’anàlisi sobre aquest fenomen en altres 
àmbits socials i econòmics, que comparteixen 
però la fragilitat social i política de la ciutadania. 
No obstant això, la capacitat d’articular-se amb 
eficiència en un temps excepcional de pandèmia 
en el cas de les comarques dels Ports, Maestrat i 
Maestrazgo mostra un clar rebuig cap a models de 
desenvolupament poc o gens consensuats amb la 
població local. Finalment, l’article inclou aquest 
conflicte dins d’un més ample i continuat de 
derives extractivistes presents i futures sobre els 
espais rurals amb demografies crítiques.

Paraules clau: Conflicte ambiental, conservacio-
nisme, moviments socials, sociologia rural.

Abstract
The article describes a territorial conflict in the 
so-called European Yellowstone as a phenomenon 
of globalized conservationism. The vulnerability 
of certain spaces makes them attractive for 
implementing conservationist formulas with 
little connection to the people who inhabit these 
territories. The text describes a framework analysis 
of this phenomenon in other social and economic 
spheres, which share, however, the social and 
political fragility of their citizenship. However, 
the ability to articulate efficiently the response in 
an exceptional time of pandemic in the case of the 
counties of Els Ports, Maestrat and Maestrazgo 
shows a clear rejection of development models 
with little or no consensus with local population. 
Finally, the article includes this conflict within a 
broader and continuing range of present and future 
extractivist drifts on critical demographicrural 
areas.

Key words: Environmental conflict, conservation, 
social movements, rural sociology.

Quan des dels centres de decisió giren el cap i miren els espais rurals, tendim a 
tremolar. Les grans línies d’inversió, els grans projectes que tenen en els seus 
pensaments el territori, solen caracteritzar-se per una filosofia extractivista. Es tracta 
de posar el focus sobre espais de baixa densitat, amb apertura de paisatges on plantar 
aquelles espècies que a la ciutat no es contemplen.
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I és que després de dècades de polítiques desequilibrants, els pobles s’han anat 
quedant amb escasses oportunitats d’oferir espais atractius per a la vida i el treball i 
cada nova gran iniciativa es dibuixa polaritzada entre arguments: des de la salvació per 
a les societats a la destrucció per al territori.

La intenció de crear un gran parc natural on produir natura ha estat un dels 
darrers colps cap a unes comarques de les quals s’espera fragilitat i més incapacitat 
per reaccionar. A més a més, el fenomen s’endinsava en un període pandèmic que 
despertava moltes incerteses sobre les formes de reacció davant allò sentit a diversos 
col·lectius del territori com un atac. Amb el sobrenom del Yelowstone Europeu es va 
desenvolupar un conflicte pel projecte Maestrazgo-Els Ports impulsat per la Fundación 
Global Nature.

El procedir que s’ha viscut a les comarques dels Ports, el Maestrat i el Maestrazgo 
no és exclusiu d’aquesta part de món. Ans al contrari, el conservacionisme desplega 
un modus operandi globalitzat, algunes de les característiques del qual anirem 
desenvolupant en aquest text. Aquest ha estat un procés amb analogies amb altres 
territoris diversos, però també amb elements propis de la nostra idiosincràsia.

Existeix un desplegament global que està delimitant espais de conservació arreu 
del planeta. Aquest conservacionisme té un dels seus símbols fundacionals a parcs 
com el de Yelowstone amb data de 1872 que no va estar exempt de polèmica, perquè 
va implicar l’apropiació de terres a les nacions originàries d’Amèrica del nord i la 
conversió de l’espai a un producte de consum i gaudi. La creació de parcs no ha parat 
des d’aleshores i s’ha accelerat de manera important als darrers temps. En l’actualitat, 
d’acord amb La base de dades mundial sobre àrees protegides,1 hi ha 258.156 espais 
protegits i cobreixen el 16,44% del total de la superfície terrestre i el 7,73% de la 
superfície marina.

La creació constant d’aquests espais està vinculada a la preservació de biodiversitat, 
a la lluita contra el canvi climàtic o a la salvaguarda del planeta. Tanmateix, en nom 
de la conservació s’han generat processos de despulla, desplaçaments de gent del 
camp, privatització, entre altres conseqüències adverses. A més, diversos estudis han 
demostrat que la conservació per se no necessàriament contribueix a la sostenibilitat. 
Els acadèmics Jim Igoe i Dan Brockington,2 reconeguts per les seves llargues crítiques 
a la conservació contemporània, han especificat que la insistència en preservar certs 
espais ha anat acompanyada per l’acomiadament generalitzat del valor ecològic de la 
natura fora dels parcs. Per exemple, com es pot observar al següent gràfic, el creixement 
de les àrees protegides al món, ha anat acompanyat del creixement de les emissions 
de CO2.

1.- https://www.protectedplanet.net/en
2.- Igoe, J., & Brockington, D. (2007). Neoliberal conservation: a brief introduction. Conservation and society, 5(4), 
432-449.https://www.researchgate.net/publication/284145121_Neoliberal_conservation_A_brief_introduction
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Evolució del nombre d’espais protegits al món i de les emissions de CO2 (1960-2019)

Font: Elaboració DESiRES a partir de The World Data Base on Protected Areas (WDPA) i Global Carbon Project

El corrent ecologista que defensa l’establiment de les àrees protegides ha estat 
estudiat amb profunditat per Martínez-Alier.3 Aquest corrent, d’acord amb el 
catedràtic, es basa a protegir activament la vida salvatge pels seus valors ecològics i 
estètics. Paisatges bells, espècies amenaçades i ecosistemes que desapareixen són el 
focus d’aquest moviment. Aquesta manera de veure el medi ambient fa una sagrada 
reverència per la natura sense posar en dubte el sistema econòmic i social existent. 
Aquest tipus d’ecologisme no s’expressa en formes que canviïn el comportament, 
els estils de vida o molt menys el sistema productiu, per tal de reduir les petjades 
ecològica, material o de carboni. En canvi, s’expressa només amb paraules, imatges de 
naturalesa, marques culturals... formes alienades de les pràctiques socials i de consum 
diàries —com ara utilitzar el cotxe o agafar un avió per visitar àrees protegides a 
llocs exòtics— i que,a més, busquen imposar canvis i restriccions a les terres d’altres 
pobles, sovint territoris o bé pobres o bé poc poblats. Les solucions ambientals —les 
àrees protegides—, igual que els problemes ambientals –com per exemple l’augment 
de les emissions de diòxid de carboni—, esdevenen coses distants i desconnectades 
de la vida quotidiana. Aquest ecologisme alienat, llavors, tràgicament, pot també 
trastocar els estils de vida de les persones que viuen als llocs destinats a ser preservats. 
A sobre, l’impacte ambiental dels nadius, com s’ha estudiat a diverses àrees del món, 
sol ser lleu i els nivells de consciència ambiental, vinculat a cuidar l’entorn, bastant 
elevats. Això fa encara aprofundir més les contradiccions. Aleshores, l’ecologisme 
que es deriva de protegir àrees protegides és un ecologisme alienat que dona com a 
resultat pressions, polítiques i moviments ambientals que limiten els mitjans de vida 
dels pobles rurals,però alliberen els ecoturistes perquè segueixin els seus estils de vida 
associats a un elevat consum mentre pensen que tenen cura del medi ambient.

3.- De forma destacada El ecologismo de los pobres Martínez Alier, J. (2011). El ecologismo de los pobres (Quinta 
edición ampliada ed.). Barcelona: Icaria. (https://icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=668). Vegeu també 
l’entrada de l’autor a la Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Mart%C3%ADnez_Alier
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 En definitiva, el focus sobre aquests espais també desvia la mirada a un sistema de 
consum depredador de matèries i productor de gasos que té en els parcs una vàlvula 
d’expiació de culpes. En lloc d’aquest tipus de conservació selectiva a mode de cordó 
sanitari, com planteja el catedràtic Ernest Garcia,4 la conservació hauria d’abastar tot 
el territori i hauria d’implicar un canvi en el sistema de producció i consum.

Els atacs als vulnerables
La creació de figures de conservació busca més sovint espais que, en l’imaginari, es 

visualitzen com a menys alterats per la mà humana. Els territoris de baixa densitat es 
van construint socialment com a espais naturals per excel·lència. Cal emfatitzar que 
aquesta divisió natura-civilització és heterònoma, atribuïda per agents externs i amb 
conseqüències importants per als territoris. Qui defineix que un espai és natural?

 Aquesta divisió que s’ha sacralitzat fa també que les legislacions emprades per a 
protegir aquests espais acostumen a partir des de la dicotomia naturalesa/cultura. Així 
és que la naturalesa es presenta com un objecte estàtic, separat dels éssers humans. 
Per extensió, es presenten els efectes ecològics de les activitats humanes —com a part 
de la cultura— com antinaturals.5 L’oposició naturalesa/cultura suposa, aleshores, un 
tipus de negació que no queda en un mer caràcter simbòlic dels processos d’apropiació 
i transformació dels territoris, sinó que va més enllà i nega també el dret a decidir dels 
habitants sobre els territoris on viuen.

Tot això passa quan sabem que tots els nostres espais rurals són paisatges construïts 
per l’acció de cultures durant segles. També sabem que són aquestes cultures les que 
han preservat aquests paisatges a tants pobles; i no la delimitació d’un parc. Però 
la baixa densitat de població que apuntàvem és també un element de fragilitat, d’un 
volum de ciutadans que pesen menys com a electores i electors davant les institucions 
autonòmiques o estatals. Com també pesen menys als desequilibris globals els territoris 
de països més pobres indefensos davant delimitacions de producció colonialista.

En aquest sentit, el periodista John Vidal parlava d’apropiació verda (Green Grabbing)6 
tot referint-se a històries colonials i neocolonials d’alienació de recursos per raons 
ambientals. Com afirmen els acadèmics Fairhead, Leach i Sconnes,7 l’apropiació de 
terres i recursos per a fins ambientals implica la transferència de la propietat, els drets 
d’ús i el control dels recursos que alguna vegada van ser de propietat pública o privada, 
o que ni tan sols van ser objecte de propietat, dels pobres a les mans dels poderosos. És 
un terme emotiu perquè involucra injustícia. És, justament, el que va objectar Robin 

4.- Cabrejas, M., & Garcia, E. (1997). València, l’Albufera, L’Horta: medi ambient i conflicte Social (Vol. 43). 
Universitat de València. Es pot consultar aquest material central https://puv.uv.es/valencia-l-albufera-l-horta-medi-
ambient-i-conflicte-social.html
5.- Aquesta visió ha estat estudiada per l’acadèmica Anja Nygren. Per a més informació llegiu: Nygren A. 1998. 
Environment as discourse: searching for sustainable development in CostaRica. Environ. Values 7(2):201–22. I 
també: Nygren, A. (1999). Local knowledge in the environment–development discourse: From dichotomies to 
situated knowledges. Critique of anthropology, 19(3), 267-288
6.- https://www.theguardian.com/environment/2008/feb/13/conservation
7.- Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). Green grabbing: a new appropriation of nature?. Journal of 
peasant studies, 39(2), 237-261. Disponible a : https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03066150.2012.67
1770?needAccess=true
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Map: DESiRES · Source: Portal Estadístic de la Generalitat 2019 · Created with Datawrapper
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Map: DESiRES · Source: Portal Estadístic de la Generalitat 2019 · Created with Datawrapper
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Hood! L’apropiació és fonamental per als processos duals i relacionats d’acumulació 
i despulla. Aquesta apropiació de terra s’ha portat a terme per a la conservació de 
la biodiversitat, els serveis d’ecosistemes, l’ecoturisme, però també per al comerç 
d’emissions de carboni— mitjançant la replantació d’arbres—, la producció de 
biocombustible o els parcs eòlics i altres tipus d’infraestructures “verdes”. Els governs 
endeutats són especialment vulnerables a les apropiacions verdes ja que poden acordar 
privatitzar i vendre actius públics per evitar la fallida. De la mateixa manera, les zones 
poc poblades són també vulnerables a aquestes pràctiques. Les apropiacions verdes 
involucren grans extensions de terra que consisteixen en milers o milions d’hectàrees. 
S’han produït abassegaments verds a l’Àfrica, Amèrica Llatina i el sud-est asiàtic, 
però també a zones poc poblades i pobres d’occident.

Les apropiacions verdes modernes sovint es promulguen a través d’aliances entre 
les elits nacionals, agències governamentals i actors privats. Els exemples poden 
incloure institucions implicades en la política ambiental internacional, corporacions 
multinacionals i organitzacions no governamentals (ONG). Aquests actors variats 
s’alineen per aconseguir objectius comuns; per exemple, les iniciatives d’ecoturisme 
poden resultar en l’alineació d’empreses turístiques, grups conservacionistes i 
governs— tal com pretenia la Fundació Global Nature.

Tal com apuntàvem, un espai propi dins l’anomenada Espanya buidada és fràgil i 
vulnerable per definició. Són pobles i comarques on s’han anat desmantellant serveis 
durant dècades, on la creació d’infraestructures per al servei directe es concentrava 
sempre en altres llocs (les ciutats, la costa) i anava generant èxodes diversos durant 
molt de temps. Qualsevol sortida econòmica es pot vendre com una taula de salvació 
a territoris molt poc diversificats en iniciatives productives. De fet, als imaginaris 
persisteix una representació poc acurada de pobles que viuen fonamentalment de 
l’agricultura i el turisme (les dades ho desmenteixen). Si el turisme s’ha erigit a 
les darreres dècades com a sector clau per al desenvolupament rural, una iniciativa 
de conservació articulada amb l’arribada de fluxos turístics serà benvinguda. I els 
discursos manifestats als mitjans de comunicació contenen aquesta semàntica de 
salvació per al territori.

Tanmateix, la teoria prediu i l’evidència científica afirma, que les apropiacions 
verdes impliquen l’expulsió de comunitats indígenes o camperoles de la terra en la 
qual viuen. En altres casos, es reestructura l’ús, l’autoritat i la gestió dels recursos, 
el que potencialment i, com ha succeït a molts llocs, aliena els residents locals dels 
seus propis mitjans de vida. Els desallotjaments per produir biocombustible de palma, 
reforestacions d’arbres, infraestructures “verdes” o diversos tipus de conservació, han 
provocat l’alteració d’usos del territori i el desplaçament de milions de persones a 
tot el continent africà, però també a Indonèsia, Papua Nova Guinea, Malàisia, Índia 
i a molts pobles pobres i poc poblats d’occident. L’abans ja esmentat professor 
Bockington,8 farà més de vint anys, va estudiar els efectes que l’establiment d’una 
àrea protegida a Tanzània va tenir sobre uns pobles dedicats al pastoralisme. En primer 
lloc, va observar com les pràctiques ancestrals dels nadius ja suposaven una protecció 

8.- Per a més infromació llegiu: Brockington, D. (2002). Fortress conservation: the preservation of the Mkomazi 
Game Reserve, Tanzania. Indiana University Press. Per a més informació: https://danbrockington.com/publications-
by-year/



ecologia
PAPERS DELS PORTS - 2021

vicent a. querol i marina requena60

del territori. Ara bé, l’establiment de l’àrea protegida va suposar la minva dels mercats 
ramaders regionals. Les llars més pobres van patir per la seva incapacitat per a entrar a 
l’àrea protegida i els beneficis dels relativament pocs dòlars que deixava el turisme no 
compensaven les pèrdues econòmiques que ha patit i encara pateix la població local. [...]

Les resistències
En el cas del Yellowstone Europeu, la magnitud de la iniciativa superava fronteres 

administratives amb una proposta que despertava reaccions d’admiració i recel. Si bé 
les possibilitats de resistència de cada territori depenen de molts factors, pensem que 
un dels elements que considerem clau en aquest conflicte és aquest (i potser sigui propi 
de l’Estat espanyol): l’existència d’una administració local amb tradició molt extensa 
i amb un simbolisme polític i social. Un Ajuntament d’un poble, malgrat l’escassa 
dotació i autonomia financera, és la institució que les veïnes i veïns tenen de referent 
de proximitat. Si bé trobem iniciatives que es produeixen amb un suport normatiu clar 
(tal com sol arribar la producció d’energies), el fet d’haver de convèncer un corpus 
heterogeni de municipis com en el Maestrazgo-Els Ports no és fàcil. Cada municipi 
té una corporació municipal i una opinió pública pròxima que pot decantar l’adhesió 
o no a aquest tipus de projectes. Aquesta trama municipal en un territori ample pot 
convertir-se en un escut de protecció davant propostes que refracten sobre interessos 
molt diversos i eventualment contraposats.

Quan s’engega una acció que afecta un territori de les dimensions del Yellowstone 
Europeu, el càlcul sobre les reaccions pot no ser l’esperat. De nou, l’espai a delimitar és 
un repte si entenem, tal com es manifestava des de la iniciativa de Global Nature, que la 
participació de les persones afectades havia de convertir-se en un element de treball en 
el procés de generació d’aquest parc. Si la creació d’un parc es decanta per un procés 
participatiu real, l’esforç de dinamització, d’escolta a la ciutadania i de col·laboració 
és ingent. I això només pensant en territoris molt més menuts i abastables en termes 
de participació. És durant aquest procés democràtic on es faran emergir els conflictes 
i es treballaran els consensos per dibuixar un futur comú. El model participatiu es 
mostrava objectivament poc desenvolupat i de difícil consecució amb tants de pobles i 
comarques i autonomies implicats.

Des dels seus inicis les àrees protegides s’han assentat habitualment a través de 
polítiques dissenyades ‘des de dalt’, que es basen en el model vertical de participació 
caracteritzat per la primacia del coneixement cientificotècnic sobre el saber popular. 
Apareix aquí una nova jerarquització, la del coneixement, i separa entre els que 
suposadament saben i els que suposadament no saben, és a dir, entre tècnics i locals; 
mentre que uns miren els ‘altres’ com ignorants, els altres veuen els ‘de fora’ amb 
hostilitat davant l’expropiació i canvis en els usos i recursos. L’intent de l’establiment 
del Yellowstone Europeu va deixar clar que existeixen diferents models sobre allò que 
s’entén per participació: un de més retòric i fent preses de contacte puntual front a una 
demanda ciutadana que vol ser escoltada amb totes les seues veus i arestes.

No podem obviar que, més enllà d’aquest fet important de sentir-se escoltats, els 
interessos al territori són molt diversos. Interessos i produccions ramaderes, agrícoles, 
turístiques, silvícoles, cinegètiques... conformen un trencaclosques les peces del 
qual van alçant la veu de forma desigual. Algunes que sustenten el simbolisme de 
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l’arrelament al territori, de l’afaiçonament del paisatge, com ara les ramaderes, s’han 
erigit en veus potents i amb repercussió mediàtica. És així que la plataforma No al 
Yellowstone va tindre un impacte essencial per al conflicte. En un altre plànol com la 
defensa del patrimoni, la cultura i la gent, ens trobem amb la tensió continuada dins el 
procés de l’associació cultural Maestrat Viu. Aquesta entitat mostra un enorme grau 
d’articulació de discurs sobre els valors del territori i de desplegament de mitjans en el 
context digital, convertint-se així en un element medul·lar en tot el procés. Recordem 
que els moments de major tensió en aquest conflicte territorial es produeixen dins un 
temps de pandèmia, de dificultats per nodrir expressions de caire físic (manifestacions, 
concentracions, marxes...). Tot plegat, les estructures existents al territori i la 
mobilització en el curt termini front al model de penetració dels discursos i pràctiques 
conservacionistes han estat algunes de les claus d’aquesta partida.

El que queda després de la batalla
Ens arriben propostes que es despleguen i desplegaran al món rural i que tendeixen 

a fomentar la divisió, a generar frustracions i a implantar iniciatives d’escàs impacte 
sobre la sostenibilitat social dels pobles i la fixació de població i dinamisme. El 
final d’aquest conflicte creat per la iniciativa Maestrazgo-Els Ports el coneixem: la 
resistència al territori ha mostrat un grau elevat d’articulació de la societat civil, de 
difusió als mitjans del seu punt de vista i d’apuntar les múltiples contradiccions del que 
s’havia d’implementar al territori. S’ha frenat l’embat dins una partida que continua. 
La necessitat extractiva del sistema econòmic es fixa ara sobre les energies que, en 
aquest cas, promouen també un discurs de sostenibilitat i front al canvi climàtic. En 
l’any 2021 estan al damunt la taula la línia de molt alta tensió (MAT) que travessarà 
territori, natura i patrimoni o la creació de parcs eòlic de grans dimensions a la comarca 
del Maestrazgo.

Sembla que no hi ha un minut de respir per als territoris vulnerables. Mentrestant els 
models per a un equilibri del territori no arriben i la retòrica de fer front al despoblament 
no es dota de ferramentes efectives. De seguir així, comarques com la dels Ports o 
el Maestrat continuaran caracteritzant-se per la seua fragilitat, espais susceptibles 
per a implantar idees extractives, poc consensuades i d’escassa rendibilitat per a la 
sostenibilitat social, econòmica, ambiental o cultural. No obstant això, els moviments 
de defensa col·lectiva han evidenciat la seua capacitat de resistència i la seua negativa 
a acceptar un desenvolupament a qualsevol preu.

  


