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La política de parcs nacionals, definida 
com l'activitat protectora de la 
Naturalesa, fou inclosa en els programes 
polítics de distints països amb diverses 
finalitats: regular l'aprofitament de les 
terres publiques, fomentar la silvicultura, 
racionalitzar l'explotació forestal i les 
pastures ramaderes, i preservar els llocs 
reeixits per la seva bellesa natural. 
L'aplicació del principi de l'equilibri 
ecologie, així com la consideració de 
l'home com el principal agent erosiu, féu 
imprescindible el control de les activitats 
humanes per tal de no destruir 
l'estabilitat natural. 

1. LA CREACIÓ DE PARCS 
NACIONALS EN EL MÓN. 

L'any 1872 constitueix formalment 
l'origen de la historia deis pares 
nacionals ais EUA, en establir el govern 
d'aquell país el Pare Nacional de 
Yellowstone. Així s'originava un nou 
concepte de la utilització del sòl; se 
segregaven gairebé 90.000 Hs. de ierres 
salvatges, de cara a la seva protecció 
envers la depredació humana i per a ús 
benèfic deis ciutadans. 

Els Estats Units eren una terra per 
descobrir. Nació jove, extensa i poc 
habitada a l'interior, posseía grans 
superficies de territoris verges. Hi havia, 

per aquestes raons, una favorable 
disposicio per iniciar un projecte 
ambicios de segregacio I proteccio 
d'algunes zones agrestes. A la creacio 
del Pare de Yellowstone van seguir, fins 
a la fi del segle, les fundacions dels 
grans pares nacionals: Yosemite, 
Sequoia i General Grant (1890), Mount 
Rainier (1899); en el segle present, i fins 
ben entrats els anys trenta -epoca en 
que tanquem el nostre estudi- se 
succei'ren les ianuguracions de diferents 
pares El nombre se n'aniria ampliant 
amb la creacio dels de Lassen 
Volcanic (1916), Grand Canyon i Zion 
(1919), Hot Springs (1921, «reserva 
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Parc Nacional de Yellowstone. (Font: Diccionari Enciclopédie Espasa, vol. 70). 

nacional» des de 1880), Carlsbad 
Caverns (1923), Acadia (1929) i 
Shenandoah (1935), entre les àrees 
protegides més importants. 
Parallelament, cai assenyalar altres 
terrltoris amb un estatus similar. D'entre 
ells, excelleixen els Monuments 
Nacionals, definits a través de la Ilei 
«Antiequieties Act» (1906). L'any 1935, es 
va promulgar la Ilei «Historic Sites Act», 
que donava al Secretari de l'Interior més 
amplis poders per a la conservació de 
Hoes i edificis histories. 

Gairebé simultàniament amb les 

realitzacions de la política proteccionista 
nord-americana, es pot situar la labor del 
govern canadenc, en crear el seu primer 
pare nacional, el Rocky Mountains 
National Park of Canada o de Banff, 
el 1885, al quai seguirien diverses àrees 
protegides, fins i tôt a les darreries del 
passât segle. 

La primera nació europea que inicia un 
política de pares nacionals fou Suécia, 
que funda els vuit primers del Vell 
Continent (1909). El de Sarek (Lapónia) 
és, encara, amb les seves 200.000 Hs., 
el més extens d'Europa. A Suécia 

segui una nació centroeuropea, Sui'ssa, 
on hi havia una Lliga per a la Protecció 
de la Naturalesa. El 1914, el govern 
federai va establir el primer pare a les 
valls de Cluoza i Tantermozza, a la 
Baixa Engadina. 

Alemanya vegé la constitució, el 1910, 
de la «Societat per a la Creació dels 
Parcs Nacionals d'Alemanya i Austria», 
que va possibilitar la creació d'un pare 
als Alps d'Estiria i el projecte de tres 
més. A Italia es feien, gairebé al mateix 
temps, passos en la mateixa direcció. El 
1916 es va fundar, a Mila, el «Comité per 
a la Defensa del Paisatge i dels 
Monuments Italians», els objectius del 
qual eren de promoure una acciò 
legislativa dirigida vers la consecució 
d'una eficag protecció de les futures 
reserves nacionals. 

Malgrat la tardana incorporació de 
Franga al desenvolupament d'aquesta 
politica pel que fa a les realitzacions, ja 
de dels primers anys del segle 
disposava d'una «Societat de Protecció 
dels Paisatges», fet que facilità la 
celebració, el 1909, del I Congrés 

Portada de "Del Paisaje a la Política" de Pedro Pidal, 

ànima dels parcs nacionals d'Ordesa i Covadonga. 
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Internacional per a la Protecció de la 
Naturalesa. 

La política proteccionista espanyola 
comengá la seva tasca el 1916, quan, el 
dia 14 de juny, el Senat rebé la 
presentació del Projecte de Llei sobre 
Pares Nacionals, elaborat per Pedro 
Pidal, marqués de Villaviciosa de 
Asturias. Dos anys després es publicaría 
el Reial Decret peí qual la Montaña de 
Covadonga o de Peña Santa, als Picos 
de Europa, i el Pare Nacional de Valle 
de Ordesa o del río Ara, al Pirineu de 
I'Alt Aragó, es declaraven pares 
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nacionals, fixant-ne la delimitado. L'area 
del primer cobria una extensió 
d'aproximadament 12.000 Hs, mentre 
que la Vail d'Ordesa posseïa unes 
proporcions notablement inferiors: 
1.575 Hs., en una vail d'origen glaciar 
d'uns 15 quilòmetres de longitud per 
3 d'amplada. Ambdós parcs constitueixen 
un important exemple, juntament als 
d'altres països europeus, de Testat de 
les iniciatives proteccionistes en els 
primer anys del nostre segle. 

Al capdavall, per acabar de completar 
una visió panoràmica dels inicis del 
proteccionisme, hem de ter esment 
d'alguns països que, amb similars 
caractéristiques a les d'Estats Units i 
Canada, posseïen també parcs nacionals 
ja a començaments de segle. Aquests 
són, per exemple, Argentina, Australia i 
Nova Zelanda. 

Tanmateix, és remarcable l'actuació de 
distintites organitzacions per a la 
salvaguarda de la naturalesa en alguns 

estats europeus que no havien emprés 
un programa de fundació de pares 
nacionals: Austria, Hongria, Holanda, 
Bélgica i Anglaterra, per citar-ne els mes 
importants. 

Aquesta panorámica configura, a 
grans trets, l'estat de la qüestió a 
l'época ja esmentada, i demostra fins a 
quin punt era important i difosa la idea 
de protegir alguns paratges naturals. 
D'aquesta manera, restaven sancionades 
unes inquietuds de caire 
conservacionista que ja es venien 
expressants des d'antic. 

2. LES ARRELS DE LA 
POLÍTICA PROTECCIONISTA. 

El 1910, Jean Brunhes, a la seva obra 
La Géographie humaine, es feia ressò de 
tota una sèrie de polémiques devers 
l'optimiste tecnologie, i hi arribava a 
questionar el concepte de civilització. 
Per a Brunhes, aquesta era el principal 
artífex de la devastado, en el sentit del 
concepte alemany Raubwìrtschaft, (=la 
depredado econòmica). 

Corn a obra de sintesi, l'obra de 
Brunhes recull idees que ja abans 
s'havien manifestât. Era una mostra 
inequívoca que la sensació de 
deteriorament ecologie estava prou 
difosa dins la conciencia deis pensadors 
de l'època. 

La idea mes important era que 
l'home estava trencant, amb tota la seva 
càrrega de refinada tecnologia, l'equilibri 

de la naturalesa En aquesta línia ja 
havien treballat, a Europa i América, 
personalitats corn Agassiz, Guyor, Marsh 
i Reclus, entre d'altres. 

Especialment l'obra de Marsh, Man 
and Nature (1864), constitueix una gran 
fita dins del pensament conservacionista. 
En ella, l'autor nord-americà apiega, a 
més de Texperiència dels seus contactes 
amb autors europeus, la constatació 
d'un fenomen que ja es venia 
considérant des de l'època ¡Ilustrada: la 
desforestació, en aquest cas als Alps. 
L'esgotament de la fusta, amb motiu de 

la construcció de vaixells, va dur a 
l'adopció de certes mesures protectores 
a Franca, com els ordenaments sobre 
els boscos, del 1669. Al segle XVIII, John 
Evelyn va proposar mesures similars a 
Anglaterra. L'estat dels torrents alpins i 
les despullades vessants van alarmar un 
grup d'enginyers francesos, d'entre els 
quais excelleix Jean-Antoine Fabre. 
Aqüestes preocupacions també es 
reflectien a les obres d'alguns illustrais 
espanyols (naturalistes, viatgers i 
enginyers forestáis) com Cavanilles o 
Antonio Ponz. 

Una de les manifestacions més 
importants d'aquest estât d'opinió és la 
revalorado del paisatge d'alta muntanya, 
que duria, més tard, a l'establiment de 
bona part dels parcs nacionals a les 
zones muntanyoses. És aquest el cas 
d'Ordesa, que estudiarem a fons més 
endavant. 

Efectivament, al segle XVIII comencen 
a proliferar les obres que contenen una 
valorado ética del paisatge alpestre, 
més enllá de la simple descripció 
cartográfica o naturalista. 
Nogensmenys, fins ben entrât el segle 
divuité, l'emoció que més freqüentment 
suscitava la muntanya era el terror. Era 
general la creença que Taire dels cims 
era nociu ser a l'organisme huma, i 
nombrases llegendes situaven a les altes 
régions el reialme d'entitats malignes. De 
qualsevol manera, la muntanya ja 
començava a rebre la visita dels primers 
exploradors. 

Tot seguit, guiats per linteres 
d'obtenir résultats pràctics, geólegs, 
botánics i naturalistes s'internarien en els 
dominis de la roca ide la neu per a 
recolzar o rebutjar les teories que, 
llavors, eren les prédominants sobre 
l'origen de la Terra i de la vida, i sobre 
la transformado de les especies. 
Al llarg del segle XIX, l'apreciació de la 
muntanya assoliria una considerable 
importancia, que es materialitzaria en 
una ideologia de caire paisatgista i en 
l'establiment de societats excursionistes 
(Més endavant, en estudiar el Parc 
Nacional d'Ordesa, tindrem ocasió de 
comprovar com aquest fenomen 
cristal litzarà en propostes de carácter 
proteccionista.) 

3. LA POLÍTICA DE PARCS 
NACIONALS A ESPANYA. 

Com hem referit més amunt, aquesta 
política s'inicia el 1916, amb la proposta 
de Pidal. Aquesta proposta constitueix el 
vértex d'uns pensaments que esfonsen 
les arrels en les esteres de les teories 
paisatgistes i del regeneracionisme. 

Quant a les primeres, podem 
assenyalar la influencia exercida per 
Giner de los Ríos. Eli remarca l'interès 
estètic del soi, tot sollicitant la 
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Barrane de Salarons. Vali d'Ordesa. (Foto: J. Soler i Santaló. Arxiu C.E.C.). 

constitució d'una nova disciplina que 
tindria el nom d'«Estètica geológica». 
Aquest pensament, assumint distintes 
manifestacions, el trobem ditos entre els 
représentants de la generació del 98. 

En un tema essencial en la política 
proteccionista, com és ara el problema 
de la desforestació, és on podem 
apreciar l'empremta deis plantejaments 
de Lucas Mallada sobre la pobresa del 
sol. Los males de la patria y la futura 
revolución española (1890) va tenir una 
apreciable repercusió, fins al punt 
d'incidir en l'obra deis proteccionistes 
que s'encarregarien de desenvolupar el 
programa de la política de pares 
nacionals. 

L'excursionisme constitueix la tercera 
línia a considerar. En aquest àmbit, se 
sitúen dues intéressants propostes 
presentades en sengles convencions 
excursionistes: la primera d'elles és la 
presentada al Congrès Internacional 
d'Alpinisme de París (1900) per R. Serra 
I Pages, en aquell moment professor de 
Geografía i membre notable del Centre 
Excursionista de Catalunya. La 
comunicació, sota el títol de La 
conservation des beautés naturelles de la 
montagne, proposava la preservado de 
la muntanya enfront d'un progrés 
desorganitzat, que podría arribar a ser 
contraproduent des del punt de vista 
estètic. L'altra, és obra de la Societat 
Cívica «La Ciudad Jardín», de Barcelona, 
I fou presentada al III Congrès 
Excursionista Cátala (1914). Aquesta 
comunicació, juntament amb un informe 
dirigit a la Diputació provincial, 
plantejava la conveniencia d'un política 
de pares i reserves naturals. 

L'expressió definitiva d'aquestes 

inquietuds es manifestaría en tot un 
seguii de disposicions législatives, de 
cara a la protecció de determináis 
espais naturals. Ordesa i Covadonga, 
com ja hem esmentat, constituirien les 
primeres i mes importants realitzacions 
en aquest sentit. La política empresa per 
Pidal, i sancionada pel ministre de 
Foment, Rafael Gasset, prosseguiria la 
seva labor amb l'ampliació del nombre 
d'espais protegits. Deu anys després de 
l'aprovació de la Liei de Pares Nacionals, 
quan el proteccionisme té prou poder 
polítíc, es dicten disposicions per 
declarar els anomenats «Sitios de Interés 
Nacional»: aquells paratges que, sense 
èsser prou excepcionals, mereixien una 
altra forma de protecció. Així mateix, 
podrien ser «Monumentos Naturales de 
Interés Nacional» les particularitats mes 
excellents del paisatge, com son arbres 
gegants, penyals, cascades o coves, 
reeixides per linteres científic, artístic o 
historie. 

El desenvolupament de la política 
proteccionista possibilità que, a la 
década deis trenta, es disposés d'un 
apreciable conjunt d'espais protegits: La 
Dehesa del Moncayo; San Juan de la 
Peña; el Picacho de la Virgen de la 
Sierra (Cordova); La Ciudad 
Encantada; el Torcal de Antequera: la 
Pedriza del Manzanares; la Cumbre, 
Circo y Lagunas de Peñalara; el Pinar 
de Acebeda (Segovia); el Monte del 
Valle (Murcia); la Sierra de Espuña; 
la Cumbre del Monte Curotiña (La 
Corunya); el Promontorio del cabo 
Villano; la Punta del Semáforo del 
Cabo de Vares; i el Palmar de Elche; 
a mes del Monument Natural de la Peña 
del Arcipreste de Hita (Madrid) 

En l'establiment d'aquest pare podem 
observar la succesió de les étapes que 
caracteritzarien el procès devers la 
protecció d'un espai natural. 

A l'apreciació del paisatge pirinenc, 
desenvolupada per distints autors, 
segueix el clam conservacionista, que 
seria recollit pels artifexs de la politica 
proteccionista. 

El pirineisme, un corrent de 
pensament que copsa la revalorització 
del paisatge muntanyenc del Pirineu, 
constitueix una base prou important per 
comprendre el conjunt de factors que 
s'apleguen en la declarado d'Ordesa 
com el primer parc nacional del Pirineu. 
Ramond de Carbonnières corn a 
pre-romàntic, Russell en pie 
Romanticisme, i Franz Schräder ja a 
cavali endre eis dos segles, representen 
la historia d'aquest pensament. Al seu 
costat, viatgers, naturalistes, científics i 
poetes d'ambdues vessants de la 
serralada fronterera proporcionaren el 
substrat perqué el geógraf francés 
Lucien Briet proposés formalment 
l'establiment d'un parc nacional al cor 
del Pirineu Central, a l'alta vali d'Ordesa, 
amb la finalitat de portar Prosperität als 
pobles de l'Alt Aragó, tot aprofitant eis 
trésors que la naturalesa ofereix. La 
directa referencia que fa Briet, en l'obra 
Bellezas del Alto Aragón (1913), al 
carácter modèlic del Parc Nacional de 
Yellowstone, fa pensar en la influencia 
que les empreses proteccionistes 
nord-americanes exerciren fins i tot en 
cercles tan específics como el 
pirineisme. 

En un altre ordre de coses, no deixa 
de resultar paradoxal que, malgrat haver 
estât eis francesos els qui han dut a 
terme una exhaustiva exploració del 
Pirineu, el primer parc nacional de la 
serralada s'establis en territori espanyol. 
Aquest fet demostra l'empenta dels 
politics proteccionistes. 

Cinc anys després que fos publicada 
l'obra de Briet, la Vali d'Ordesa assoliria 
la plena protecció oficial, amb la 
declarado de fer-la parc nacional. A 
partir d'aquest moment, a mes de 
reconciliar l'home amb la natura, de fer 
sentir la terra pàtria sota eis peus, 
aquest espai proporcionará a 
l'Administració un font d'ingressos 
produits pel turisme. Aquest és, sota la 
seva aparença altruista, el sentit de la 
política de parcs nacionals. Efectivament, 
fins i tot s'entrarà en conflicte amb els 
interessos dels pobles veïns del parc, 
els quais basen la seva subsistencia en 
l'aprofitament deis recursos que, mirais 
des d'una altra óptica, eis han estât 
negats amb la costitució d'un espai que 
ha de romandre intocable. 
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