
etnologia
REVISTA D’ETNOLOGIA DE CATALUNYA

Cultura Popular i Tradicional
Desembre 2019 · Segona època NÚM.44

DOSSIER

El patrimoni cultural 
en contextos  
turístics
Patrimoni  
de la Humanitat
La pedra seca  
a Catalunya 
després del 
reconeixement 
de la UNESCO

Creant autenticitat
La menstruació  
en un ritual afrocubà 
de Barcelona



REVISTA D’ETNOLOGIA DE CATALUNYA

Número 44. Desembre 2019

Edició
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 
(DGCPAC)

Directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
M. Àngels Blasco i Rovira

Director
Xavier Roigé Ventura (Universitat de Barcelona)

Adjunta a direcció
Camila del Mármol Cartañá (Universitat de Barcelona)

Coordinadora del dossier
Saida Palou Rubio (Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural; 
Universitat de Girona)

Consell de redacció
Xavier Busquets Masuet (DGCPAC), Roger Costa Solé (DGCPAC), 
Rafel Folch Monclús (DGCPAC) i Joanna Guijarro Gisbert (DGCPAC)

Coordinació editorial
Cristina Farran Morenilla (DGCPAC) i Verònica Guarch Llop (DGCPAC)

Comitè editorial
Jordi Abella Pons (Ecomuseu de les Valls d’Àneu), Oriol Beltran Costa (Uni-
versitat de Barcelona), Eliseu Carbonell Camós (Universitat de Girona), 
Dolors Comas d’Argemir i Cendra (Universitat Rovira i Virgili), Raquel 
Ferrero Gandia (Museu Valencià d’Etnologia), Jaume Guiscafré Danús 
(Universitat de les Illes Balears), Saida Palou Rubio (Institut Català de 
Recerca en Patrimoni Cultural), Isidre Pinyol Cerro (Centre d’Estudis de 
les Garrigues), Carles Salazar Carrasco (Universitat de Lleida), Montserrat 
Solà Rivera (Parc Natural de la Serra del Montsant), Montse Ventura Oller 
(Universitat Autònoma de Barcelona)

Comitè assessor científic
Sabrina Doyon, Université Laval (Canadà); Nina Kammerer, Brandeis 
University (EUA); Gloria Artís, Museo Nacional de las Culturas del Mundo 
(Mèxic); Ismael Vaccaro, McGill University (Canadà); Marc Jacobs, FARO 
- Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, Vrije Universiteit Brussel 
(Bèlgica); Ahmed Skounti, Institut National des Sciences de l’Archéo-
logie et du Patrimoine (Marroc); Edmon Castell Ginovert, Universidad 
Nacional de Colombia (Colòmbia); Iñaki Arrieta Urtizberea, Universidad 
del País Vasco; Juan Agudo, Universidad de Sevilla; Jaume Franquesa, 
University at Buffalo (EUA); Mónica Beatriz Lacarrieu, Universidad de 
Buenos Aires (Argentina); Eduardo Restrepo, Pontificia Universidad 
Javeriana (Bogotà, Colòmbia).

Correcció
Incyta Multilanguage, SL

Traducció
Linguaserve Internacionalización de Servicios, SA

Realització editorial i disseny gràfic
Entitat Autònoma del Diari Oficial  
i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Fotografia de la coberta
Taules esperant l’arribada massiva de turistes  
a la plaça de Sant Marc de Venècia. Saida Palou. 

Contacte
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
Plaça de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 162 720
rec@gencat.cat
http://cultura.gencat.cat/rec

Periodicitat
Anual

La Revista d’Etnologia de Catalunya és una publicació periòdica d’accés 
obert de difusió de les iniciatives, les realitzacions, les teories i les experiències 
dels investigadors i dels col·lectius d’estudiosos del camp de l’etnologia i 
l’antropologia. El primer número de la revista va aparèixer el juliol de 1992 
i s’ha publicat de manera ininterrompuda fins avui. Des del juny de 2010 
s’inicia la segona època de publicació de la revista, en la qual s’inscriu 
aquest número.

Aquesta revista ofereix l’accés obert, gratuït i immediat a tots els seus articles 
a través de RACO (https://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia). 
L’ús dels continguts està subjecte a una llicència de Reconeixement – No 
Comercial – Sense Obra Derivada (by-nc-nd) de Creative Commons. 
Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que 
no sigui per a usos lucratius i no es modifiqui el contingut de l’obra. Per 
veure una còpia de la llicència, visiteu http://creativecommons.org/licenses/ 
by-nc-nd/4.0/deed.ca. 
La revista utilitza l’Open Journal Systems 2.3.7.0, un programari de codi 
obert per a la gestió i la publicació de revistes.

Per a aquest número de la revista s’han rebut un total de dinou articles 
proposats per ser publicats a les seccions de Recerques etnològiques i 
Miscel·lània, disset dels quals han estat finalment acceptats després de 
passar una avaluació amb doble anonimat per dos revisors experts; és a dir, 
dos articles han estat desestimats a partir del procés d’avaluació.

Les opinions expressades en els diferents treballs que es publiquen són 
exclusives dels seus autors. En cap cas no implica necessàriament que la 
revista o el mateix Departament de Cultura les comparteixin.

Dipòsit legal: B-46.605-2010
ISSN electrònic: 2014-6310
ISSN paper: 1132-6581

rec@gencat.cat
http://cultura.gencat.cat/rec
https://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia
 http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/deed.ca
 http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/deed.ca


Revista d’Etnologia de Catalunya    Desembre 2019    Núm. 444  

Sumari
NÚM. 44 - DESEMBRE 2019

PRESENTACIÓ

3 Maria Àngels Blasco i Rovira 
Directora general  
de Cultura Popular 
i Associacionisme Cultural

DOSSIER

10 Presentació.  
El Patrimoni cultural  
en contextos turístics
SAIDA PALOU RUBIO
Institut Català de Recerca  
en Patrimoni Cultural

16 Tal com era, tal com és 
Estratègies de 
patrimonialització turística al 
poble abandonat de Peguera 
(Pirineu català)
FERRAN PONS RAGA
Universitat McGill

32 “Ara, vosaltres sou els 
turistes”: Turistes indígenes 
i usos del patrimoni inca a 
Cusco
BEATRIZ PÉREZ GALÁN
Universitat Nacional d’Educació  
a Distància

46 Els efectes dels dispositius 
participatius en la gestió 
patrimonial del medi rural 
asturià
JOAN ROURA-EXPÓSITO,
DAVID GONZÁLEZ-ÁLVAREZ,
PABLO ALONSO GONZÁLEZ
Institut de Ciències del Patrimoni

66 Quan l’hotel dona pas a la 
mesquita: món paral·lel i 
turisme parahalal a Tunísia
HABIB SAIDI
Universitat de Laval

76 L’efecte UNESCO
Gestió turística o gestió 
patrimonial dels Patis  
de Còrdova?
JAVIER  
HERNÁNDEZ-RAMÍREZ
Universitat de Sevilla
VICTORIA QUINTERO 
MORÓN
Universitat Pablo de Olavide

94 Sobre el patrimoni:  
lloguer turístic i moviments 
socials a la ciutat de Mallorca
MARC MORELL
Universitat de les Illes Balears

106 Patrimoni i turisme, una 
relació històrica entorn dels 
paisatges urbans espanyols 
de la primera meitat del 
segle xx
CARMEN GIL DE ARRIBA
Departament de Geografia, 
Urbanisme i Ordenació del Territori 
- Universitat de Cantàbria

121 Usos turístics del patrimoni  
i història del turisme  
a Barcelona
SAIDA PALOU RUBIO
Institut Català de Recerca  
en Patrimoni Cultural;  
Universitat de Girona

135 L’acolliment turístic  
als santuaris: la importància 
de la custòdia
SILVIA AULET
Universitat de Girona

148 El model CICATUR aplicat 
als patrimonis culturals del 
Camí Portuguès Interior de 
Santiago de Compostel·la
XERARDO PEREIRO,
PEDRO AZEVEDO
Universitat de Trás-os-Montes  
e Alto Douro

FOCUS

162 L’ús de la memòria en 
les pràctiques turístiques 
contemporànies i 
els processos de 
patrimonialització
L’estudi de cas dels Sassi  
de Matera
VITA SANTORO
Universitat de la Basilicata (Itàlia)

170 Turisme i espais de memòria 
a la Catalunya transfronterera
DAVID GONZÁLEZ VÁZQUEZ
Observatori Europeu de Memòries 
de la Fundació Solidaritat

178 Zafimaniry: la invenció  
d’una tribu
Un recurs estratègic entre 
turisme i patrimoni
FABIOLA MANCINELLI
Universitat de Barcelona

184 Usos polítics i econòmics  
del Parc Nacional Rapa 
Nui (illa de Pasqua, Xile): 
Patrimoni de la Humanitat
ROBERTO CONCHA 
MATHIESEN
Universitat Catòlica del Nord (Xile)

192 Festa i festival
Una història sobre dos models 
de cultura a la ciutat de Girona
NINA (CORNELIA) 
KAMMERER
Institut Català de Recerca  
en Patrimoni Cultural 



5 

MISCEL·LÀNIA

200 “Que no ens toquin els 
bous!”
Le festes taurines a les Terres 
de l’Ebre i el patrimoni dels 
ofesos
MANUEL DELGADO RUÍZ,
ROMINA MARTÍNEZ 
ALGUERÓ,
SARAI MARTÍN LÓPEZ
Universitat de Barcelona

215 Entre la muntanya i el cel
Rere les aparicions marianes 
de San Sebastián de 
Garabandal
CARLOTA FUENTEVILLA 
Universitat de Barcelona

229 La pedra seca a Catalunya 
després del reconeixement 
de la UNESCO
ROGER COSTA SOLÉ
Departament de Cultura. 
Generalitat de Catalunya

RECERQUES

238 El ball de la jota a les Terres 
de l’Ebre
A Josep Bargalló Badia
LLUÍS-XAVIER FLORES ABAT,
MIQUEL-ÀNGEL FLORES 
ABAT,
JOAN-LLUÍS MONJO 
MASCARÓ
Associacions etnogràfiques  
Grup Alacant (Alacant)  
i Espai de So (Tortosa)

258 Creant autenticitat:  
la menstruació en un ritual 
afrocubà de Barcelona
MARTA PONS RAGA
Universitat de Barcelona

CRÒNICA

MUSEUS

268 El cànter de la Galera 
(Montsià)
OLGA RALDA
Tècnica de Terracota,  
Centre d’Interpretació  
de la Terrissa de la Galera 

273 La recuperació del drac  
de Banyoles
GUERAU PALMADA AUGUET
Historiador de l’Art

EXPOSICIONS

277 Crònica de l’Exposició 
Construint el territori 
Arquitectura tradicional  
i paisatge a Catalunya
XAVIER BUSQUETS MASUET
Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya

280 Visita de l’Observatori  
del Patrimoni Etnològic  
i Immaterial a equipaments 
patrimonials dels Països 
Baixos
ROGER COSTA SOLÉ
Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya

RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

284 Beure per no oblidar 
Una mirada antropològica  
a les bodegues de barri  
de Barcelona
JOSÉ MUÑOZ ALBALADEJO
Incipit CSIC

286 Ressenya del llibre Gaspar 
Lloret, mestre d’aixa  
i llibertari
HELENA COLOM 
MONTORIOL
Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya

290 El patrimoni de guerra  
i la guerra pel seu patrimoni 
Resseguint l’obra  
d’Adela Geli Anticó:  
Recórrer la Garriguella 
fortificada. Desxifrant els 
búnquers: arquitectura i 
paisatge.
JAUME PUIGREDON 
BOIXADERA
Secció d’Història i Arqueologia – 
Institut d’Estudis Empordanesos



Joan Roura-
Expósito
INSTITUT DE CIÈNCIES 
DEL PATRIMONI

Llicenciat en 
Antropologia 
Social i Cultural 

(2010) i màster en Antropologia 
i Etnografia (2013) per la 
Universitat de Barcelona. Ha 
investigat temàtiques sobre 
etnicitat, migracions i esport a 
l’Estat Plurinacional de Bolívia 
i sobre antropologia urbana 
en el cas de les bodegues 
de Barcelona. En l’actualitat 
gaudeix d’un contracte FPI 
a l’Institut de Ciències del 
Patrimoni (Incipit) del CSIC a 
Santiago de Compostel·la, i està 
desenvolupant la tesi doctoral 
sobre els significats, usos i efectes 
de la participació ciutadana en 
l’àmbit patrimonial. 

Els efectes dels dispositius 
participatius en la gestió 
patrimonial del medi  
rural asturià
1. Escena etnogràfica1

En un petit menjador deco-
rat amb pells d’animals 
dissecats conversem amb 
en Francisco, antic líder 
sindical del sector miner, 
reconvertit en agricultor i 

ramader ecològic. Amb un sentit de l’hu-
mor especialment sarcàstic bromeja sobre el 
“perill d’extinció” al parc natural de les Fonts 
del Narcea, Degaña i Ibias (Astúries). Les 
estadístiques revelen que la població d’ossos 
bruns es consolida i garanteix l’afluència 
turística durant diverses generacions, mentre 
els pobles de la comarca no deixen de perdre 
habitants de forma accelerada i alarmant. 

Segons en Francisco, els fluxos migratoris 
dels animals salvatges estan més ben pla-
nificats que els d’animals civilitzats i, per 
tant, trobaria lògic que fossin els biòlegs –i 
no els polítics– els encarregats de dissenyar 
l’ordenament territorial. Fa unes quantes 
dècades que en Francisco dirigeix aquest 
tipus de crítiques al funcionament de les 
institucions i que s’implica personalment 
en la construcció d’alternatives polítiques. 
En els últims anys, com a president d’una 
associació de propietaris ha encapçalat el 
procés judicial contra el Principat d’Astúries 
per derogar els instruments de gestió del 
parc natural. El principal argument de la 
denúncia és que en la declaració patrimonial 
de l’espai protegit no es van implementar 
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1  
Aquest article s’emmarca dintre el 
Proyecto ParticiPat, finançat pel 
Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (HAR2014-54869-R).
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adequadament les fórmules de participació 
ciutadana estipulades en la legislació vigent. 
D’altra banda, en Francisco recentment 
ha rebut una carta del personal tècnic del 
Grup de Desenvolupament Rural en què 
se’l convida a participar de les assembles 
d’aquest organisme a Cangas del Narcea. 
En aquesta ocasió, no té cap intenció de 
conduir els quilòmetres que el separen de la 
capital departamental per avalar amb la seva 
presència unes decisions que considera preses 
amb anterioritat pels que denomina “polítics 
de sempre”. En el primer cas, en Francisco 
està disposat a invertir el seu temps i energia 
en la demanda de participació ciutadana, 
mentre en el segon cas, critica l’apropiació i 
instrumentalització d’aquesta per part de les 
xarxes de poder clientelar de la regió. 

2. Objectius, metodologia  
i preguntes d’investigació
Aquest article analitza les pràctiques i dis-
cursos sobre la “participació ciutadana” 
d’actors locals com en Francisco, però 
també d’institucions públiques i diversos 
grups d’interès sectorial (càrrecs polítics, 
funcionaris de l’administració, represen-
tants de col·lectius conservacionistes, pro-
pietaris de terres i ramaders, treballadors i 
empresaris del sector turístic, etc.). Per un 
costat, ens aproximem a les narracions dels 
sectors subalterns i perifèrics que històrica-
ment han constituït l’objecte tradicional de 
l’antropologia, però també a la perspectiva 
dels sectors dirigents de la gestió patrimo-
nial, en la línia de treballs clàssics en el món 
anglosaxó sobre les elits polítiques (Marcus, 
1983; Nader, 1972). 

Pel que fa a la metodologia, utilitzem diver-
ses tècniques d’investigació, des de l’obser-
vació participant i les entrevistes semies-
tructurades fins a l’estudi de les normatives i 
la documentació textual generada per orga-
nismes amb competències patrimonials. La 
nostra intenció és examinar com es porten 
a la pràctica els requeriments participatius 
establerts en les recomanacions i normatives 
oficials, els conflictes entre els discursos i 
les agendes polítiques dels diversos actors 
patrimonials i la hibridació dels proces-
sos participatius amb inèrcies sociopolíti-
ques preexistents (cooptació, clientelisme, 
patronatge, etc.). És a dir, lluny d’abordar 
el suposat involucrament de la ciutadania 
en la governança com un fenomen inde-
pendent i aïllat, investiguem les pràctiques 
participatives en relació amb les dinàmi-
ques pròpies de les instàncies representati-
ves i administratives de l’àmbit municipal, 
comarcal i autonòmic, els diferents horit-
zons representatius de caràcter sectorial 
o corporatiu i les especificitats del teixit 
associatiu i gremial. Des d’aquest coneixe-
ment situat de la “sintaxi de la participació” 
(Roura-Expósito i Alonso González, 2018) 
ens preguntem si els dispositius participa-
tius representen un vector democratitza-
dor, descentralitzador i d’obertura de les 
institucions com defensa el discurs polític 
oficial, o si constitueixen un instrument per 
estabilitzar i reforçar les relacions de poder 
preexistents (Alonso et al., 2018; Quintero 
Morón i Sánchez-Carretero, 2017; Sánc-
hez-Carretero i Jiménez-Esquinas, 2016; 
Adell, et al., 2015; Hertz, 2015; Cooke i 
Kothari, 2007; Cox, 2010; Cleaver, 1999). 

L’article analitza les estratègies d’imple-
mentació de la governança participativa 
del patrimoni i el turisme en el medi rural 
del Principat d’Astúries. A través del 
treball de camp etnogràfic es posa de 
manifest que les pràctiques participatives 
no només legitimen la recepció i redistri-
bució de fons europeus per part de les 
institucions de l’Estat espanyol, sinó que 
adopten configuracions allunyades de les 
seves lògiques inicials i consoliden les 
relacions de poder preexistents entre els 
diversos actors locals. 

El artículo analiza las estrategias de imple-
mentación de la gobernanza participativa 
del patrimonio y el turismo en el medio 
rural del Principado de Asturias. A través 
del trabajo de campo etnográfico se pone 
de manifiesto que las prácticas participa-
tivas no solamente legitiman la recepción 
y redistribución de fondos europeos por 
parte de las instituciones del Estado es-
pañol, sino que adoptan configuraciones 
alejadas de sus lógicas iniciales y consoli-
dan las relaciones de poder preexistentes 
entre los diversos actores locales. 

This paper analyses the roll-out of partic-
ipatory governance strategies regarding 
heritage and tourism in rural areas in 
Asturias. Ethnographic fieldwork has 
revealed that participatory practices not 
only legitimise the reception and redis-
tribution of European funds by Spanish 
institutions, but also take on quite differ-
ent configurations from their initial logics, 
thus consolidating pre-existing power 
relations between different local actors.

Paraules clau: governança 
participativa, patrimoni 
natural, espais protegits, xarxes 
clientelars, neoliberalisme 
corporatiu.

Palabras clave: gobernanza 
participativa, patrimonio 
natural, espacios protegidos, 
redes clientelares, 
neoliberalismo corporativo.

Key words: participatory 
governance, natural heritage, 
protected areas, cronyism, 
corporate neoliberalism 
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En un sentit més ampli, l’article analitza les 
formes de gestió política a les zones rurals, 
l’abast de les xarxes de poder institucional 
i l’extensió de fórmules de governança 
neoliberal del patrimoni i el turisme, con-
nectant amb debats antropològics actuals 
sobre la governabilitat, la burocràcia i les 
elits polítiques (Ferguson i Gupta, 2002; 
Hoag, 2011; Marcus, 2008). En aquesta 
aproximació a les estratègies d’intervenció 
institucional i les interaccions polítiques 
entre col·lectius sectorials, identifiquem 
xarxes partidistes i corporativistes tradi-
cionals del medi rural de l’Estat espanyol, 
però també la progressiva incorporació 
d’elements de governança tecnocràtica i 
neoliberal, característics de programes de 
desenvolupament de la Unió Europea, 
com el LEADER o el PRODER. Pel que 
fa a l’etnografia, constatem l’emergència 
d’un model de gestió patrimonial i turís-
tic que hibrida el neoliberalisme corpo-
ratiu del marc europeu, les estructures 
institucionals del règim del 1978 a l’Estat 
espanyol i dinàmiques clientelars a escala 
autonòmica i local (Alonso González i 
Macías Vázquez, 2014). A través d’aquesta 
anàlisi pretenem demostrar que els pro-
cessos participatius estan derivant en la 
despolitització de la societat civil, l’exer-
cici il·legítim del poder institucional i la 
reproducció de relacions de dominació 
entre actors patrimonials.

3. Marc teòric 
En les últimes dues dècades, assistim a trans-
formacions significatives en els models de 
gestió del patrimoni natural, que progres-
sivament abandonen enfocaments de con-
servació biocèntrics i comencen a valorar el 
rol de les poblacions locals en la preservació 
de la biodiversitat (Berkes, 2007, Bixler et 
al., 2015). Aquest viratge està fomentat 
per nombrosos grups d’experts i comitès 
polítics de la Unió Europea que estipulen la 
participació com una “bona pràctica”, així 
com per manifestos i cartes internacionals 
d’agències multilaterals com ICOMOS o 
UNESCO que l’incorporen com una “reco-
manació” (ICOMOS, 1990; UNESCO, 
2003). En la mesura que aquests organismes 
internacionals atorguen més protagonisme 

al paper de la societat civil, els mecanismes 
de participació ciutadana s’incorporen a la 
legislació i esdevenen imperatius burocràtics 
de la gestió patrimonial (Cortés-Vázquez et 
al., 2017). Aquest estil de govern es pot con-
ceptualitzar com a governança participativa 
(McNulty i Wampler, 2015), malgrat que 
no existeix un consens acadèmic compartit 
sobre el significat de termes com governança 
(Howe, 2012) o participació (Hertz, 2015). 

La governança participativa es podria defi-
nir de forma temptativa com un nou règim 
de vinculació entre les institucions i la soci-
etat civil, en què idealment les institucions 
comparteixen, cedeixen o transfereixen 
determinades quotes de poder sobre les 
decisions polítiques. A la materialització 
d’aquesta promesa s’hi dediquen notables 
esforços pressupostaris, que no només gene-
ren expectatives i esperances entre la societat 
civil i els moviments socials, sinó també 
nous camps d’especialització professional 
i un creixent interès en l’àmbit acadèmic. 
En les últimes dècades s’ha produït una 
abundant literatura disciplinar sobre “parti-
cipació”, presentada en la majoria dels casos 
com una pràctica política beneficiosa que 
convé fomentar per resoldre els dèficits de 
la democràcia representativa. Tanmateix, 
també existeix un corpus bibliogràfic més 
crític que interpreta la participació en clau 
foucaultiana, ja sigui com una “forma de 
governança del neoliberalisme” (Ferguson i 
Gupta, 2002), un “instrument de domina-
ció institucional” (Cooke i Kothari, 2007), 
una “màquina antipolítica” (Rose, 2006) 
o una “estratègia de democratització de la 
desigualtat” (Lee et al., 2015). En l’actua-
litat, encara és insòlit trobar estudis gene-
alògics sobre les condicions d’aparició de 
la participació ciutadana o impugnacions 
radicals del seu valor ontològic, si bé cada 
vegada més investigacions es lamenten de la 
despolitització, tecnificació i burocratitza-
ció dels processos participatius. A la vegada, 
la literatura disciplinar està dominada per 
enfocaments aplicats o per aproximacions 
teòriques d’inspiració quantitativa i espe-
culativa, que considerem necessari comple-
mentar amb aportacions d’ordre etnogràfic, 
empíric i qualitatiu.
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4. Aproximació etnogràfica 
El nostre treball de camp es concentra a la 
zona sud-occidental del Principat d’Astú-
ries, en un territori eminentment rural inte-
grat pels municipis de Cangas del Narcea, 
Degaña i Ibias, amb una població censada de 
15.287 habitants. Aquesta població s’inclou 
en l’àrea d’actuació del Grupo de Desarrollo 
Rural Alto Narcea-Muniellos i dintre els 
marges territorials del parc natural de les 
Fonts del Narcea, Degaña i Ibias. En aquest 
apartat, realitzem una aproximació al con-

text socioeconòmic que explica l’emergència 
d’aquestes estructures de gestió patrimonial, 
per analitzar posteriorment els seus respec-
tius procediments de representació i algunes 
causes i efectes de la introducció de dispo-
sitius participatius en el medi rural asturià.

4.1 Context socioeconòmic 
Segons les xifres estadístiques, la regió del 
sud-occident del Principat d’Astúries es 
troba assolada per dinàmiques de despo-
blament i envelliment, pel declivi del sector 
primari i per una profunda crisi productiva i 

demogràfica (Rodríguez Gutiérrez i Menén-
dez, 2005; Santos González i Redondo Vega, 
2016). El sector primari es troba reduït a 
algunes iniciatives agràries dedicades a la 
vinicultura i a ramaderies extensives vincu-
lades a la producció càrnia. La indústria de 
la mineria, que històricament havia repre-
sentat la principal font d’ingressos regio-
nal, ha cessat completament la seva activitat 
productiva. En conseqüència, els governs 
autonòmics estan apostant per una transició 
cap a una economia postindustrial basada 

en el sector terciari. En aquest context soci-
oeconòmic, la majoria de la població activa 
es dedica al sector públic, a l’àmbit turístic 
o al comerç a petita escala. 

Per fer front als reptes territorials d’aquesta 
zona perifèrica i empobrida, l’administra-
ció asturiana ha implementat en les últimes 
dècades diversos plans de “desenvolupament 
rural” i de “foment del turisme”. L’estratègia 
institucional per promoure la reconversió 
econòmica de la comarca cap al sector turístic 
ha implicat la declaració patrimonial d’espais 

Localització de l’àrea d’estudi. 
Assenyalem els límits 
territorials del parc natural 
de les Fonts del Narcea, 
Degaña i Ibias, així com l’àrea 
d’acció del GDR Alto Narcea-
Muniellos, que coincideix amb 
els municipis de Cangas del 
Narcea, Degaña i Ibias (2019). 
ELABORACIÓ PRÒPIA
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protegits, el disseny de campanyes publicità-
ries de narratives paisatgístiques sovint essenci-
alistes i la transformació de la naturalesa en un 
producte de consum contemplatiu (González 
Álvarez, 2018). Com en altres geografies de 
l’Estat espanyol, la creació de parcs naturals ha 
significat la requalificació jurídica, econòmica 
i simbòlica del territori, així com la intervenció 
sobre el paisatge per adaptar-lo a les demandes 
del mercat turístic (Beltran i Vaccaro, 2014; 
Cortés-Vázquez, 2012; del Mármol, 2012; 
Santamarina, 2009; Valcuende del Río et al., 
2011; Coca Pérez, 2008).

4.2 Estructures de gestió patrimonial
Entre aquestes iniciatives administratives 
destaquen particularment la creació d’or-
ganismes públics com el Parque Natural de 
las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (PN, 
en endavant) i el Grupo de Desarrollo Rural 
Alto Narcea-Muniellos (GDR, en enda-
vant). Aquests organismes promouen actu-
acions en l’àmbit del desenvolupament rural 
i la protecció de la naturalesa, quasi sem-
pre emparades en la noció legitimadora de 
“patrimoni natural”, que brinda un recobri-
ment simbòlic a les actuacions institucionals. 
L’any 2000 es va constituir el GDR, i el 2002 
es va declarar el PN2, també integrat dintre 
de la Reserva de la Biosfera per la UNESCO 
el 2003. Aquests organismes disposen de 
mecanismes de participació ciutadana en 
els seus respectius òrgans de govern, que 

atenen els preceptes estipulats per agències 
internacionals. Els instruments participatius 
utilitzats per aquestes estructures gestores 
són bàsicament enquestes en línia, taules 
de participació, entrevistes entre gestors i 
integrants de taules sectorials i la realització 
d’actes públics orientats a l’establiment de 
debats ciutadans. 

4.2.1 Grupo de Desarrollo Rural Alto 
Narcea-Muniellos 
El GDR és una institució creada l’any 2001 
per implementar al territori els plans euro-
peus de desenvolupament rural, primer 
FEDER, i després PRODER i LEADER. 
Legalment, el GDR és una associació d’as-
sociacions, regida pels representants de cada 
entitat, que exerceixen com a portaveus dels 
respectius interessos corporatius. L’estruc-
tura del GDR implica múltiples nivells 
organitzatius i administratius, encara que 
en última instància la governança es forma-
litza mitjançant la participació directa de les 
associacions. En els estatuts fundacionals i les 
normatives internes identifiquem una clara 
preocupació per l’obertura institucional, 
la democratització de la gestió pública i la 
corresponsabilització de la població local. 
De fet, el seu funcionament es regeix per 
una assemblea que consta d’un 51% de 
representants de les associacions i col·lectius 
sectorials, davant del 49% restant de tècnics 
i representants institucionals3.

Com altres pobles de l’àrea 
d’estudi, Pradías (Ibias) és 
un exemple de zona rural del 
Principal d’Astúries marcada 
per l’èxode rural (2017).  
DAVID GONZÁLEZ

2  
Llei 12/2002, de 13 de desembre, 
de declaració del parc natural de 
les Fonts del Narcea, Degaña i 
Ibias, Boletín Oficial del Principado 
de Asturias núm. 298, de 27 de 
desembre de 2002.

3  
Per conèixer millor l’organització 
i funcionament de l’entitat, el seu 
àmbit territorial, equip tècnic i 
trajectòria institucional, es pot con-
sultar la seva pàgina web: http://
www.altonarceamuniellos.org/
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La generació d’aquesta “esfera pública” per 
representar la societat civil a través de les asso-
ciacions reprodueix la il·lusió de la demo-
cràcia representativa. Els diversos col·lectius 
integrants es presenten com si fossin iguals, 
malgrat les seves desigualtats socioeconòmi-
ques. Els projectes de l’entitat privilegien els 
sabers tècnics característics de ciències positi-
vistes i reprodueixen dinàmiques burocràti-
ques que imposen jerarquies de coneixement 
i un marcat èmfasi formalista en la gestió. 
En aquest context pragmàtic, els tècnics del 
GDR es troben obligats a complir amb els 
requisits formals imposats per la legislació 
europea, i, simultàniament, actuen com a 
traductors d’aquestes lògiques internacionals 
per seguir gestionant el seu poder polític i 
econòmic en l’àmbit local.

“En el PRODER en 2002, en Cangas 
había 12 representantes (6 públicos, 6 
privados). […] Luego, en 2006 se cierra el 
período y se abre un nuevo marco, que se 
llama LEADER. Entonces presentamos 
candidatura a este nuevo programa. Y 
Europa nos dice: ‘Vale, pero ahora os pido 
que sean rubios de ojos azules’. Ahora 
quieren aumentar la participación, y nos 
piden que estén también los jóvenes, los 
sindicatos agrarios y las mujeres. […] Y 
lógicamente tiene que estar organizado. 
Y tiene que haber equilibrio territorial y 
sectorial. En los anteriores programas los 
ayuntamientos llamaban a las asociacio-
nes con las que ya tenían relación. […] 
Por ejemplo, con los jóvenes y las mujeres 
fuimos al registro de asociaciones y man-
damos una carta a todas las que habían. 
Con las mujeres funcionó bastante bien. 
Con los jóvenes al final no fue tan bien. 
Había pocas y la mayoría de jóvenes estu-
diaban fuera, y… Al final tuvimos que 
escoger a una del consejo de Ibias, para 
tener también representación del consejo 
de Ibias. Y, realmente, el joven ahora real-
mente tiene como yo. Ya es mayor.” (Alt 
càrrec del GDR, 29 de març de 2016).

En aquest fragment identifiquem el diri-
gisme de la Unió Europea, que promou la 
rellevància del sector privat en la presa de 
decisions, a la vegada que fomenta la par-
ticipació d’agents socials tradicionalment 

relegats del govern regional (joves, dones, 
sindicats, etc.). Des de l’àmbit de la gestió del 
GDR no es qüestiona la distància ideològica 
entre el marc legislatiu europeu i el context 
local, sinó que s’adapten estratègicament als 
requeriments de desenvolupament rural de 
programes com PRODER i LEADER, de 
clara inspiració neoliberal (Mulero i Gar-
zón, 2005). Els càrrecs tècnics intervenen 
personalment en la selecció d’associacions 
i, en bona mesura, instrumentalitzen aques-
tes entitats per complir amb les quotes de 
representativitat social i geogràfica. En la 
pràctica la seva funció és incorporar discursos 
i narratives alienes (participació, democràcia, 
patrimoni, etc.) per legitimar la recepció i 
redistribució de finançament internacional. 
Aquest procés de selecció de les associacions 
està marcat pel secretisme, l’opacitat i les 
explicacions parcials del discurs oficial, així 
com pels rumors de pràctiques clientelars 
que posen en circulació els actors antago-
nistes al GDR.

“Tu irás a la oficina ahí en Cangas y 
hablarás con la gestora del GDR, y te dirá 
que ayudan tanto y tanto a la gente... Y 
te hablará que hacen procesos participa-
tivos, representativos, y todo lo que tú 
quieras. Pero te digo yo, que vivo aquí, 
que primero de todo invitan a sus fami-
liares y amiguitos, y sobre todo a gente 
que puedan controlar o les deba favores 
de algún tipo.” (Entrevista a representants 
de col·lectius, 26 de juliol de 2016).

El personal del GDR desenvolupa la seva 
funció a les dependències de l’associació 
Alto Narcea-Muniellos, al carrer principal 
de Cangas del Narcea, en les immediacions 
d’altres edificis públics que concentren el 
poder polític i simbòlic a escala municipal. 
Aquest personal s’encarrega d’executar les 
tasques derivades dels acords presos per l’as-
semblea del GDR i sovint desenvolupen 
una activitat de mediació amb les adminis-
tracions locals i autonòmiques, així com 
amb actors estratègics de la població local. 
La coordinació de la seva feina és respon-
sabilitat d’un gerent i la seva contractació 
és decidida per l’assemblea del GDR. Per 
sota d’aquesta figura, quatre treballadors 
desenvolupen tasques administratives amb 
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contractes als quals s’accedeix per concurs 
públic. Els perfils professionals del perso-
nal es troben lligats a disciplines com la 
direcció d’empreses, la geografia o el dret 
administratiu. En la pràctica, els tècnics del 
GDR s’encarreguen d’implementar projec-
tes de desenvolupament local, generalment 
vinculats a la promoció del sector turístic. 
Aquestes actuacions s’acostumen a defensar 
des d’una marcada subjectivitat neoliberal, 
que ressalta el valor de l’emprenedoria indi-
vidual com a solució a l’encongiment del 
mercat laboral.

“Nuestra asociación gestiona fondos para 
aplicar en el territorio, principalmente 
para la iniciativa empresarial, que es lo más 
importante y representa un 60%. Y luego 
una parte para lo público y la otra para 
nosotros mismos. Lo de nosotros mismos 
es para trabajar la idea de comarca, para 
ser un destino turístico y tener una iden-
tidad turística.” (Alt càrrec del GDR, 29 
de març de 2016).

4.2.2. Parque Natural de las Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias
El Parque Natural de las Fuentes del Nar-
cea, Degaña e Ibias també es regeix per un 
règim formalment participatiu, encara que 
presenta nombroses diferències respecte al 
GDR. Estructuralment, la junta del PN 
inclou una presència del 30% dels titulars 
dels drets afectats, representacions professio-
nals i sindicats, així com un 10% de col·lec-
tius conservacionistes i la Universitat d’Ovi-
edo. Tanmateix, la Junta del PN només és 
un òrgan consultiu de la Comissió Rectora, 
composada únicament per representats ins-
titucionals d’ajuntaments, parròquies rurals 
i personal tècnic de l’administració autonò-
mica. La Comissió Rectora és l’òrgan que 
aprova les principals actuacions i controla 
la tasca del director. L’estructura gestora de 
l’espai protegit és bastant precària i s’orienta 
fonamentalment a tasques de conservació 
dels “valors patrimonials” del territori. El 
PN està dissenyat des d’una clara orientació 
turística i en la seva àrea d’influència iden-
tifiquem diversos enclavaments declarats 
d’interès etnològic: centres d’interpretació 
del paisatge, aules de naturalesa, centres de 
recepció de visitants, etc.

El PN està supeditat a les estructures de l’Es-
tat i l’administració pública, que atribueixen 
al funcionariat la responsabilitat tècnica en 
la gestió quotidiana de l’espai protegit. L’or-
ganigrama del PN es redueix a un càrrec 
tècnic: el director/conservador. Aquesta per-
sona dirigeix la gestió quotidiana de l’espai 
protegit i la seva acció és controlada pels 
òrgans assessors i rectors del PN, així com 
pel personal de rang superior de l’estructura 
orgànica del govern autonòmic. El director 
desenvolupa la seva tasca a la seu central de 
l’administració autonòmica que es troba 
a Oviedo, a 90 km de Cangas del Narcea, 
encara que realitza visites periòdiques a l’es-
pai protegit. Entre els funcionaris de l’admi-
nistració asturiana existeix la percepció que 
el PN genera conflictivitat social i que la seva 
direcció és un càrrec problemàtic. Des de la 
seva creació l’any 2002, el PN ha tingut tres 
directors diferents, inclosos períodes vacants 
de més d’un any en què el govern autonòmic 
no aconseguia designar cap funcionari públic 
per desenvolupar aquesta funció.

Durant el treball de camp vam entrevistar els 
tres directors, que van coincidir en subratllar 
que les lògiques participatives difícilment 
encaixen amb els procediments dilatats en el 
temps, burocràtics en la gestió i verticals en la 
presa de decisions de l’administració pública. 
Els gestors del PN expressen incertesa envers 
els mecanismes de participació ciutadana, 
tant pels límits que imposen les institucions i 
els sistemes burocràtics en la seva implemen-
tació, com per manca de formació específica 
en tècniques i metodologies participatives. 
La inclusió de dinàmiques participatives es 
considera un requisit imposat “des de dalt” i 
desmarcat de les lògiques de la població local. 
La inexistència de procediments d’actuació 
concrets provoca que l’èxit de la participació 
ciutadana depengui de la responsabilitat, l’es-
til i la disposició individual de cada director. 

“Sin fondos y sin personal es difícil. Pen-
sad que no tengo técnicos a mi cargo. 
Entonces la participación pública, tanto 
en el ámbito metodológico, como pro-
fesional, se lleva a cabo como se puede. 
En un Parque Natural deberíamos de 
poder contar con una estructura: con un 
cuerpo auxiliar, un equipo de base admi-
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nistrativo... En fin... Una estructura que 
es básica para la evolución de una gestión. 
Pero aquí la realidad es que solo hay un 
director con un asiento, un ordenador y 
una ligera capacidad y autonomía para 
enfocar cómo debe ser su relación con 
el territorio... Entonces la participación 
la estoy llevando a cabo de manera sui 
generis. Porque no está formalizada de nin-
guna manera. Y mira que a mí me gusta 
el trato personal y que lógicamente no se 
puede concebir una gestión sin conocer 
las inquietudes de la ciudadanía. Pero 
actualmente eso depende de mi buena 
voluntad, buena disposición, incluso en 
horarios, en días... Entonces yo intento 
llevar un contacto muy próximo con 
todos los sectores, incluso con los mino-
ritarios para poder palpar... Pero muchas 
veces no alcanzo y es frustrante.” (Director 
del PN, 26 de juliol de 2016).

4.3. Actors de la gestió patrimonial 
En aquest apartat, abordem etnogràfica-
ment la resta d’actors implicats en la gestió 
patrimonial per discutir si la introducció de 
pràctiques formalment “participatives” can-

via la direcció dels fluxos de poder a la regió. 
Els processos participatius es consideren de 
forma integrada dintre el marc general de 
la vida econòmica, política i cultural dels 
municipis de Cangas del Narcea, Degaña i 
Ibias. La multiplicitat de mirades, preocupa-
cions i expectatives dels diversos col·lectius 
sobre el patrimoni configura una dinàmica 
complexa en què sovint se sobreposen i 
entrecreuen àmbits d’actuació institucio-
nal. A continuació, considerem les condi-
cions estructurants, els entramats d’interès 
i les agendes polítiques dels diversos actors 
patrimonials, explorant les semàntiques 
heterogènies, significats flotants i impactes 
socials dels processos participatius en l’àmbit 
patrimonial i turístic.

4.3.1. Polítics locals
Els actors polítics locals, especialment els 
membres d’equips de govern municipal, 
tenen una gran capacitat d’intervenció sobre 
els òrgans que canalitzen la participació ciu-
tadana del GDR i el PN, mitjançant la seva 
representació directa i la seva capacitat de 
mediació en la selecció de representants 
d’agents socials o productius. En la pràctica 

Mapa d’actors del cas d’estudi 
(2018). Disseny de Maria 
Massaguer i Sergi Hernández.
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la seva funció és facilitar (o obstaculitzar) 
determinades demandes ciutadanes, a tra-
vés del seu accés privilegiat als mitjans de 
comunicació i les seves connexions amb 
formacions polítiques d’àmbit autonòmic. 
L’agenda dels càrrecs polítics es vincula amb 
els interessos partidistes a diverses escales ter-
ritorials, cosa que condiciona el seu suport a 
l’acció de l’administració del GDR o el PN. 
La percepció dels actors locals de diversos 
sectors d’interès és que els càrrecs polítics 
albiren la irrupció de la participació amb 
desconfiança, ja que posa en suspens el seu 
control directe dels recursos i els obliga a 
establir mecanismes compensatoris per man-
tenir les seves xarxes de poder.

“Europa quiere que ni las autoridades 
públicas, ni ningún interés concreto, 
pueda representar más del 50%. Enton-
ces lo público debe tener menos peso que 
lo privado. Y eso cambia por imposición. 
Y eso los políticos electos no lo entien-
den, ni les gusta mucho.” (Alt càrrec del 
GDR).

Tanmateix, en les nostres entrevistes els càr-
recs polítics apel·len sovint al camp semàntic 
de la participació i, a nivell retòric, defensen 
la incorporació de la ciutadania en la gestió 
pública del PN i del GDR. Les metàfores 
descriptives usades pels càrrecs polítics per 
referir-se a la participació apel·len a materi-
alitats de la modernitat imbuïdes d’enorme 
valor social. En concret, acostumen a figu-
rar la participació com una infraestruc-
tura de comunicació (camí, canal, pont), 
una fórmula mèdica (recepta, tractament, 
fàrmac), o un instrument de treball (eina, 
mecanisme, dispositiu) (Roura-Expósito, 
2019). L’ús d’aquestes metàfores suggereix 
que l’aproximació dels càrrecs polítics a la 
participació és procedimentalista i prag-
matista, i sovint se subordina a d’altres 
dispositius de governabilitat burocràtica, 
jurídica o tècnica. 

“En la elaboración de los instrumentos 
del PN hubo una participación pública, y 
además nosotros convencidos de que estos 
canales de participación son importantes. 
Vais a hablar con los propietarios y os van 
a decir que no. Pero hubo participación 

pública. El procedimiento seguro que lo 
conocéis: se saca el índice y se abre un 
cauce de participación con alegaciones. 
Se saca después la redacción del instru-
mento y también pasa por la participación 
pública. Luego se notifica a cada uno de 
los interesados que alegaron... Y toda esta 
participación la hubo y además yo consi-
dero que legalmente con mucho arreglo.” 
(Alcalde d’un municipi a l’interior del PN, 
30 de març de 2016).

4.3.2. Polítics autonòmics
En una escala territorial superior identifi-
quem els partits polítics d’àmbit autonò-
mic i els seus representants. La seva agenda 
coincideix en la major part dels casos amb els 
representants polítics de les mateixes sigles en 
l’esfera local, encara que també es reconeixen 
discordances derivades d’interessos mera-
ment electorals a diferents escales. Aquests 
actors tenen especial rellevància en l’àrea 
d’estudi en relació amb el conflicte entorn a 
la declaració del PN. El desenvolupament de 
les regulacions i normatives del PN va des-
encadenar que alguns propietaris integrats 
en l’espai protegit interposessin una querella 
judicial, que la majoria de tècnics, gestors, 
col·lectius ecologistes i empresaris de turisme 
rural consideraven inapropiada. Els propie-
taris de terrenys al·legaven que la imposició 
vertical de la figura del PN vulnerava el dret 
d’accés als seus terrenys, imposava limitaci-
ons i obstacles a l’aprofitament econòmic i 
incomplia els procediments participatius 
contemplats en la legislació. La investiga-
ció etnogràfica mostra que els col·lectius de 
propietaris que encapçalen aquesta denúncia 
també acusen els representants polítics de 
reproduir pràctiques de governança corrup-
tes i clientelars. 

“La figura del Parque es una idea de estos 
políticos iluminados que llevan gober-
nando aquí toda la vida, con sus ‘tejema-
nejes’ y corruptelas de siempre. Incluso 
hicimos alegaciones a Europa diciéndoles: 
‘¡Cuidado! Vais a dar dinero a estos trepas 
que se pasan la participación ciudadana 
por el forro’. [...] Pero a ellos [los cargos 
políticos] les daba igual la oposición ciu-
dadana. Lo publicaron de un día para el 
otro en el BOPA y a tomar por el culo. 

Revista d’Etnologia de Catalunya    Desembre 2019    Núm. 4454    Dossier



Total... ¿Para qué hacer un llamamiento 
a los afectados y ver los pros y los contras 
del Parque? Si aquí todo funciona por 
‘ordena y mando’ como hace 50 años.” 
(Entrevista a representants de col·lectius, 
26 de juliol de 2016). 

En aquest context, els propietaris de terres 
van iniciar un llarg litigi contra el Govern 
Autonòmic del Principat d’Astúries per 
derogar els plans i documents marc que 
regulaven la gestió del PN. Aquesta pressió 
va derivar en el fet que alguns partits polítics 
d’àmbit autonòmic assumissin la represen-
tació d’aquesta demanda. Per exemple, el 
partit regionalista i conservador Foro de 
Asturias Ciudadano (FAC), va liderar la 
modificació de la Llei 10/2017 de Protecció 
d’espais naturals protegits d’Astúries, de 24 
de novembre4. En el tràmit parlamentari, 
tots els partits polítics van apel·lar al camp 
discursiu de la participació i semblaven 
compartir un consens unànime sobre la 
necessitat d’implicar la població local en la 
gestió de l’espai protegit (Cortés-Vázquez, 
2017). Tanmateix, la indefinició, mal·lea-
bilitat i falta de concreció del concepte 
“participació” (Cornwall, 2008; Hertz, 

2015; Parfitt, 2004) va impedir abordar 
en profunditat i en termes programàtics 
els debats territorials i va emmascarar visi-
ons antagòniques sobre els processos de 
patrimonializació de la naturalesa. Com 
apuntava l’assessor polític d’un grup parla-
mentari de la Xunta Xeneral del Principáu 
d’Asturies, en aquests tràmits legislatius el 
lèxic participatiu queda desproveït de carga 
política i s’utilitza de forma instrumental 
i ambivalent. 

“Las comparecencias, los diputados las 
viven como un calvario de horas y horas 
escuchando cosas que ya sabían que les 
iban a decir. Porque todos los partidos 
tienen el hábito de citar a su técnico a 
estas comparecencias. Que es el mismo 
técnico que les ha redactado el argumen-
tario. Entonces es un diálogo de besugos 
en el que nadie escucha... Y en sus inter-
venciones igual... Es un teatro. Lo suyo es 
meter muchas palabras grandilocuentes 
en el discurso: “participación”, “democra-
cia”, etc. Pero no hay una voluntad real de 
afrontar la realidad que hay detrás de estas 
palabras.” (Entrevista a assessor polític 
d’un grup parlamentari, 26 de juliol de 
2016). 

Retall de premsa,  
La Nueva España,  
13 de maig de 2016.

4  
Aquest tràmit parlamentari es pot 
consultar a la web del Parlament 
d’Astúries: http://videoteca.jgpa.es/
library/items/actos-institucionales- 
x-legislatura-ch-comision-de- 
desarrollo-rural-y-recursos- 
naturales-2019-06-06.
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4.3.3. Representants de col·lectius 
conservacionistes
Els col·lectius ecologistes desenvolupen un 
paper rellevant en els debats que s’estableixen 
entorn de la gestió del patrimoni cultural 
i natural. Les posicions conservacionistes 
sovint entren en conflicte amb la postura 
d’alguns actors locals com ramaders, caça-
dors i determinades pràctiques turístiques 
d’interès pels empresaris i polítics locals (albi-
rament de fauna salvatge, pesca esportiva, 
organització de carreres de muntanya, etc.). 
La visibilitat dels col·lectius conservacionis-
tes és notòria degut a la seva presència en la 
Junta del PN, la seva capacitat organitzativa i 
l’abast internacional de les seves connexions 
polítiques. Davant aquesta defensa de la con-
servació estricta del medi natural defensada 
per aquests moviments ecologistes, alguns 
actors locals esgrimeixen la inèrcia de la tra-
dició en la gestió del territori exemplificant 
la confrontació dicotòmica tantes vegades 
observada entre naturalesa i cultura (Des-
cola, 2005).

Aquests enfrontaments són instrumenta-
litzats pels partits polítics d’àmbit local i 
autonòmic que converteixen el debat en 
un recurs discursiu per les seves disputes 
a través dels mitjans de comunicació. En 

molts casos, aquests conflictes contribuei-
xen a reforçar marcs discursius simplistes 
que obvien la complexitat dels paisatges 
rurals. Sovint els col·lectius conservacionis-
tes tenen bona sintonia amb els tècnics de 
l’administració, ja que comparteixen pràc-
tiques i discursos sobre el medi ambient i 
llenguatges altament tecnificats vinculats 
a disciplines científiques com la biologia, 
l’ecologia, l’enginyeria forestal, etc. En canvi, 
mantenen relacions tenses i d’antagonisme 
amb determinats partits polítics, sindicats 
agraris i membres de comunitats locals, que 
acusen els col·lectius conservacionistes d’obs-
taculitzar el desenvolupament d’activitats 
productives vinculades al sector primari. 
La incomprensió en la majoria dels casos és 
mútua i no resulta estrany que representants 
de col·lectius ecologistes acusin la població 
local de reproduir males pràctiques de con-
servació o que minimitzin l’existència de 
col·lectius crítics amb el PN.

“Son unos pocos los que están peleando 
contra el Parque... ¿Por qué el resto no 
impone el interés general? […] Es que 
muchas veces estos propietarios ni respe-
tan el medio ambiente... Y se piensan que 
porque el terreno es suyo tienen derecho 
a hacer lo que quieran.” (Representant de 
col·lectiu ecologista, 27 de juliol de 2016).

Retall de premsa, La Nueva 
España, 14 de maig de 2016.

Revista d’Etnologia de Catalunya    Desembre 2019    Núm. 4456    Dossier



4.3.4. Representants d’associacions 
professionals, empresaris i sindicats
Els interessos dels diversos grups professio-
nals, empresaris i sindicats es troben repre-
sentats en els òrgans de gestió del PN i el 
GDR a través dels portaveus designats per les 
associacions patronals, professionals o sindi-
cals. Normalment aquests col·lectius vetllen 
pels interessos conjunts de sectors econòmics 
heterogenis (empreses de turisme, hostaleria, 
productors vitivinícoles, treballadors agra-
ris, etc.) i reclamen l’extensió de fórmules 
de “participació ciutadana” per augmentar 
la seva capacitat d’intervenció i influència 
en la gestió patrimonial. Els representants 
d’aquests grups estableixen aliances amb 
representants polítics o tècnics, procurant 
incrementar la seva representativitat en les 
estructures regionals que mobilitzen recursos 

econòmics. Entre aquests actors identifi-
quem associacions amb un gran dinamisme 
social que representen interessos particulars. 
Però també identifiquem altres associacions 
“paracaigudistes”, “fantasma” o “pantalla”, 
creades ad hoc per agents que controlen les 
xarxes de dependència regional i que les 
utilitzen per complir amb els requisits tec-
noburocràtics de la participació. Aquesta 
acusació no només és difosa per integrants 
de col·lectius contraris al GDR o al PN, sinó 
que durant el treball de camp vam documen-
tar alguns casos sobre el terreny.

“Una vez en Degaña intentamos entrevis-
tar a la secretaria de una de las asociaciones 
con representación en el GDR. Después 
de conseguir localizarla, detrás del mostra-
dor de uno de los pocos comercios locales, 
le preguntamos si tendría un momento 

Retall de premsa, La Nueva 
España, 11 d’abril de 2017.
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para conversar sobre las actuaciones del 
GDR. Para nuestra sorpresa ha afirmado 
que no tenía la seguridad de figurar legal-
mente como secretaria de la asociación, 
que nunca había asistido a ninguna reu-
nión del GDR y que la asamblea de su 
entidad no se reunía desde hacía muchos 
años. Visiblemente extrañada por las pre-
guntas e inquieta por la entrada de más 
clientes en el negocio, ha dejado entre-
ver que quizá el presidente de su entidad 
acude periódicamente a las asambleas del 
GDR en Cangas del Narcea, pero que en 
cualquier caso no le comunica su labor.” 
(Diari de camp, 28 de juliol de 2016).

4.3.5. Propietaris de terres i ramaders
Entre la població local destaquen els propie-
taris de terres i ramaders que desenvolupen la 
seva activitat en un marc estructural de crisis 
socioeconòmica, així com diversos propie-
taris de terres a l’interior dels límits del PN. 
En general, aquests actors generen conflictes 
amb col·lectius conservacionistes i gestors 
del PN i GDR, encara que l’enfrontament 
és amplificat pels mitjans de comunicació i 
intensificat pels partits polítics per generar 
marcs de mobilització electoral. Ramaders 
i propietaris ofereixen resistències a la gestió 
conservacionista del PN i al pes atorgat pel 
GDR a les iniciatives turístiques en detriment 
de l’activitat agrària “tradicional”. La conflic-
tivitat entre aquests actors està relacionada 
amb concepcions antagòniques sobre el medi 
ambient i el dret d’ús i aprofitament de deter-
minats recursos territorials. Mentre els gestors 
del PN i els sectors conservacionistes conside-
ren que la humanitat sencera és la depositaria 
dels valors patrimonials de l’espai protegit, 
els agricultors i propietaris de terres reivin-
diquen els seus drets diferencials apel·lant 
a la tradició, la filiació i la pertinença local 
(Valcuende Del Río et al., 2011). Com han 
mostrat nombroses etnografies, els sectors 
subalternitzats acostumen a posar de mani-
fest els seus vincles històrics amb el territori i 
incorporen vindicacions de tipus moral que 
subratllen la falta de respecte institucional 
per la seva dignitat humana (Carman, 2017; 
Fassin, 2014; Franquesa, 2018).

“Mi abuelo ya trabajaba esta tierra en el 
siglo xix... Como para que ahora pretenda 

venir un señor desde su despacho de Can-
gas o de Oviedo a decirme cómo hacer 
las cosas en mi propia casa. Primero un 
poquito de respeto, que somos nosotros 
los que vivimos aquí.” (President d’una 
associació de propietaris de terres, 26 de 
juliol de 2016).

Els interessos dels propietaris de terres i rama-
ders són canalitzats per bufets d’advocats 
o partits polítics que coneixen la legislació 
vigent en matèria d’espais protegits. Els 
bufets d’advocats contractats per diferents 
agrupacions de propietaris de terrenys tenen 
un paper fonamental en els litigis. Aquests 
bufets no només dissenyen l’estratègia legal 
en el marc del judici contra el Principat d’As-
túries, sinó que també vehiculen accions 
polítiques i mediàtiques per generar estats 
d’opinió entre la ciutadania. També s’encar-
reguen de l’alineament dels discursos dels 
propietaris, sovint introduint en el context 
local llenguatges jurídics que es converteixen 
en marcs d’acció i mobilització política. Per 
exemple, la denúncia de falta de participació 
dels ramaders i els propietaris esgrimida en 
els procediments judicials parteix del conei-
xement expert i privilegiat d’aquests bufets 
d’advocats.

“La participación es un elemento impor-
tantísimo en los pleitos. Las sentencias 
que yo llevo se han derogado, entre otras 
cosas, por falta de participación de los 
intereses afectados en la elaboración de 
la norma y por falta de llamamiento e 
información pública. Esto a veces hay 
que contárselo a los afectados, ya que 
no siempre conocen sus derechos pre-
viamente.” (Advocada defensora dels 
querellants contra “l’expropiació” del 
PN, 15 d’abril de 2016).

Els propietaris de terres i ramaders no 
només incorporen la participació dintre del 
seu repertori de demandes per incremen-
tar la seva inclusió política, sinó perquè en 
l’actualitat el llenguatge de la participació 
resulta estratègic per denunciar l’estament 
polític en l’àmbit jurídic. En conseqüèn-
cia, els relats d’aquests sectors s’estructuren 
per encaixar dintre d’articles recollits en 
l’ordenament legal, independentment de 
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la seva creença en les possibilitats transfor-
madores i emancipadores dels dispositius 
participatius. 

“La denuncia es por falta de participación 
porque es de las cosas más demostrables. 
Ojalá pudiéramos también demostrar 
apropiación indebida, extorsión, y otros 
delitos que se preocupan de esconder 
mejor. Pero con la participación la caga-
ron más y no se esperaban que fuéramos 
por ahí. Les hubiera salido más a cuenta 
hacer una pantomima de participación 
como hacen en otros casos. Yo personal-
mente tampoco hubiera participado, pero 
desde el punto de vista legal se hubieran 
cubierto las espaldas.” (President d’una 
associació de propietaris de terres, 26 de 
juliol de 2016).

4.3.6. Empresaris i treballadors  
del sector turístic 
El turisme suposa un marc emergent d’acti-
vitat econòmica, especialment rellevant en la 

generació de llocs laborals en un moment en 
què la mineria carbonífera s’ha extingit com-
pletament en l’àrea d’investigació. L’auge del 
turisme és una de les conseqüències derivades 
de les accions dinamitzadores realitzades pel 
GDR, aprofitant el referent patrimonial que 
implica la figura del PN. Dintre el sector 
turístic identifiquem una gran varietat d’ac-
tors. En primer lloc, empresaris que reprodu-
eixen discursos mercantilistes i extractivistes 
de la naturalesa propis del marc neoliberal, 
fonamentalment preocupats per maximitzar 
els seus beneficis econòmics (Tsing, 2015). 
Per aquest col·lectiu els mecanismes i esce-
naris participatius en la gestió del GDR i 
el PN suposen oportunitats per potenciar 
la seva activitat productiva. Tanmateix, en 
ocasions els interessos d’aquests empresaris 
turístics entren en tensió amb els interessos 
conservacionistes del PN. Un exemple il·lus-
tratiu és el testimoni del gestor del Parador 
Nacional de Monasterio de Corias (Cangas 
del Narcea):

Retall de premsa,  
El Comercio,  
4 de desembre de 2016.
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“Para mí la reserva de la Biosfera... A noso-
tros nos da igual, porque nunca tenemos 
acceso […] Como hotelero no me sirve 
de nada porque mis clientes nunca tienen 
sitio.” (Gestor del Parador Nacional, 31 
de març de 2016)5.

També identifiquem actors turístics que 
promouen iniciatives autodenominades 
de “turisme alternatiu” o “ecoturisme” que 
mostren una preocupació per la sostenibilitat 
del medi ambient, la viabilitat demogràfica 
de les comunitats locals i la transmissió cul-
tural i identitària del paisatge social. Aques-
tes posicions s’entrecreuen i interseccionen 
amb afinitats i conflictes respecte altres actors 
derivats de dependències pròpies del marc 
clientelar, que caracteritza el teixit productiu 
en la zona rural asturiana (García Martínez, 
2016). Tanmateix, el sector turístic a petita 
escala acostuma a estar a favor de la figura del 
PN i de les activitats que promou el GDR. 
El discurs d’aquests actors acostuma a vin-
cular emprenedoria i fixació de la població 
i és freqüent que es mostrin crítics amb les 
institucions públiques per la desinversió 
econòmica en les zones rurals. 

“Por supuesto que estoy muy de acuerdo 
en que ayuda tener un GDR, un LEA-
DER, o como los quieran llamar. Tiene que 
haber un organismo que ayude y enseñe 
a la gente a iniciarse y emprender. Y en 
las zonas rurales es imprescindible que se 
hagan este tipo de formaciones, que son las 
que hacen que la gente se quede aquí. Que 
es de lo que se trata al final. Aunque eso no 
es solo cosa de un GDR, sino que va a las 
políticas. En eso desgraciadamente estamos 
muy mal. Cada vez somos menos votos, 
así que cada vez les importamos menos.” 
(Treballador d’una casa de turisme rural, 
28 de març de 2016).

5. Conclusions 
L’aproximació genealògica als discursos de 
governança en el PN i el GDR ha identi-
ficat successives etapes de configuració de 
requeriments participatius, mediats sempre 
pels condicionants de l’estructura social del 
territori i els conflictes generats per l’extensió 
de noves formes de gestió política del patri-
moni i el turisme. L’estudi dels processos 

participatius en la implementació del PN i 
el GDR ha facilitat l’anàlisi antropològica de 
les fórmules de governança en relació amb 
les polítiques europees de modernització 
turística i terciarització de l’economia rural. 
El treball de camp demostra que els dispo-
sitius de participació ciutadana són dirigits 
pels actors més propers als poders econòmics 
i partidistes preexistents, que la canalitzen a 
través de xarxes informals de control polític 
i econòmic. 

En el cas d’estudi reconeixem les percepcions 
de diversos actors en relació amb la partici-
pació, que varien segons les seves vivències, 
expectatives i agendes polítiques explícites o 
ocultes. En particular, observem contradic-
cions entre els ideals d’horitzontalitat que 
guien les pràctiques participatives i la seva 
materialització en jerarquies de coneixement, 
així com lectures polítiques interessades de 
recomanacions, protocols i normatives ofi-
cials. En aquest àmbit resulta fonamental 
considerar que la participació com a pràc-
tica i discurs es presenta de forma particular 
en els diversos àmbits de governança. En el 
cas del PN, la figura clau per reproduir la 
gestió quotidiana de l’espai protegit és el 
director/conservador que designa el govern 
autonòmic. En termes epistemològics i de 
lògiques de saber, els tres successius directors 
del PN eren funcionaris i en particular biò-
legs i enginyers, amb una concepció d’espai 
natural estretament vinculada a una lògica 
conservacionista. Els directors no havien 
rebut cap tipus de formació en tècniques 
participatives i la manca de finançament 
públic dificultava el seu contacte periòdic i 
prolongat amb la població local. Més enllà 
de mostrar bona disposició personal, aquests 
actors no consideren els processos partici-
patius com esferes d’interacció igualitària 
amb els sectors afectats, sinó com a camps 
complementaris d’activitat institucional en 
situació de subordinació als interessos gene-
rals de la ciutadania.

Per contra, l’estructura del GDR deriva de 
premisses de governança tecnocràtiques prò-
pies del neoliberalisme més adaptades a les 
lògiques de flexibilitat, emprenedoria i fór-
mules participatives, que, tanmateix, cana-

5  
L’accés a la roureda de Muniellos 
està restringit a 20 persones 
diàries. Per assegurar la visita s’ha 
de reservar plaça amb diverses 
setmanes d’antelació.
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litzen a través d’entramats locals de depen-
dència partidista. El potencial pressupostari 
i de recursos tècnics del GDR desborda el 
del PN, i l’àmbit de coneixement dels seus 
treballadors és més heterogeni, ja que inclou 
disciplines com l’administració d’empreses. 
Per exemple, des del GDR s’han finançat 
estudis externs desenvolupats per experts 
(historiadors, etnògrafs, etc.) sobre determi-
nats elements patrimonials de la comarca. 
Aquestes investigacions han fonamentat la 
presa de decisions en l’àmbit de la gestió 
patrimonial i, en algunes ocasions, han deri-
vat en publicacions que s’usen per promoure 
el turisme rural. En conseqüència, el GDR 
és una institució amb major capacitat d’in-
tervenció sobre les dinàmiques territorials. 
Paradoxalment, els habitants de la comarca 
perceben que el director del PN concentra 
més quota de poder que els tècnics del GDR, 
malgrat que només controla una infraestruc-
tura amb pocs mitjans econòmics dintre els 
estrets marges organitzatius de l’administra-
ció asturiana. Aquests matisos adverteixen de 
la necessitat de conduir treballs etnogràfics 
detallats per descriure les percepcions locals 
sobre la gestió patrimonial i turística. Com 
s’ha detectat, els sectors afectats dirigeixen 
especialment les seves demandes jurídiques i 
morals a les estructures de l’Estat, encara que 
les institucions amb més impacte territorial 
es regeixin per premisses de desenvolupa-
ment neoliberal cada vegada més determi-
nades pel sector privat.

Encara que els discursos oficials presenten 
la participació ciutadana com una pràctica 
sociopolítica que permet a la ciutadania 
influir, monitoritzar i intervenir en la presa 
de decisions (Parés Franzi, 2009), sobre el 
terreny observem que els efectes dels pro-
cessos participatius són més ambivalents i 
contradictoris, generant regulacions legals, 
normalitzant la ciutadania i involucrant 
noves formes de poder i governamentalitat 
(Shore i Wright, 1997). El treball etnogràfic 
revela que actors clau en la governança patri-
monial i turística (gestors del GDR i el PN) 
consideren que manca inversió econòmica 
per desplegar actuacions més organitzades i 
sistemàtiques en l’àmbit de la participació. 
Entre les problemàtiques pràctiques que hem 

identificat destaquen la imposició de límits 
temporals i espacials als processos partici-
patius, que redueixen l’accessibilitat de la 
població i el seu abast transformador. Com 
menciona de forma autocrítica el document 
estratègic del GDR que avalua les dinàmi-
ques implementades: 

“La participación ha sido la piedra angu-
lar de todo el proceso de elaboración de 
estrategia. Pero también la más compleja 
por factores [...] de tiempo (dos meses, en 
verano) y de espacio (amplio territorio, 
disperso y con dificultades de comunica-
ción).” (Asociación Centro de Desarrollo 
Alto Narcea Muniellos, 2016: 96)

Més enllà de les condicions objectives que 
farien viable la participació des del punt de 
vista material, també identifiquem que les 
institucions imposen un ordre moral que 
tendeix a desvaloritzar les formes locals de 
sosteniment del patrimoni. Per exemple, en 
la declaració del PN, l’absència de partici-
pació dels propietaris de terres no s’explica 
únicament per la manca de finançament 
econòmic, sinó també per l’escàs reconei-
xement de les percepcions territorials de les 
poblacions afectades. En el cas concret del 
PN, fins i tot actors clarament favorables a 
la declaració patrimonial, com funcionaris 
de l’administració, col·lectius conservacio-
nistes o agents del sector turístic, critiquen 
les polítiques d’omissió de la participació de 
l’administració asturiana. Aquestes crítiques 
internes evidencien que els sectors afectats 
es van conceptualitzar com a receptors, en 
comptes d’atorgar-los un paper actiu com 
agents consultius, gestors o executors de 
l’activació patrimonial. 

“La sensación es que al principio la admi-
nistración no hicimos las cosas del todo 
bien. Los propietarios no fueron debida-
mente informados, ni consultados... Tam-
poco se supieron comunicar las ventajas 
que podría tener el PN... Entonces ya 
llegaron las primeras denuncias por falta 
de participación y fue imposible hablar sin 
abogados y jueces por medio.” (Exdirector 
del PN, 26 de juliol de 2016).

En la gestió del PN identifiquem de forma 
reiterada enfrontaments entre col·lectius, 
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especialment en el cas d’agricultors, ramaders 
i propietaris de terres que rebutgen majorità-
riament la figura de l’espai protegit. Aquestes 
tensions són instrumentalitzades per bufets 
d’advocats i forces polítiques que s’aprofiten 
de la simplificació dicotòmica dels discur-
sos relacionats amb la gestió del patrimoni. 
Aquestes disputes polítiques reprodueixen 
lògiques d’enquadrament binari i consoliden 
visions patrimonials aparentment irrecon-
ciliables entre “ecolo-jetas” i “gente de los 
despachos”, davant de “garrulos” i “puebleri-
nos”. En alguns casos, aquests enfrontaments 
es dirimeixen en els tribunals, o fins i tot 
al Parlament del Principat d’Astúries. Tan-
mateix, en aquestes ocasions la plasticitat 
hermenèutica de la participació provoca 
apropiacions generalitzades del seu sentit 
que emmascaren i invisibilitzen els debats 
patrimonials de fons. En les intervencions 
parlamentaries, la participació funciona com 
un significant buit (Laclau, 1996), que grups 
específics amb poderosos interessos en defi-
nicions acotades de la mateixa despleguen 
i repleguen estratègicament. En última ins-
tància, la noció de participació es converteix 
en un recurs retòric i polític per actors d’es-
pectres ideològics fins i tot antagònics, que 
cada vegada alberguen menys expectatives 
en el seu abast transformador. 

Respecte als processos participatius en el 
GDR, l’observació etnogràfica suggereix 
que estan derivant en representacions alta-
ment ritualitzades, en la mesura que incor-
poren determinats llenguatges, tecnologies 
i metodologies (com targetes i retoladors 
de colors). Segons alguns protagonistes, 
aquestes tècniques lluny d’avivar el debat, 
més aviat el protocol·litzen i neutralitzen. 
Les reunions del GDR eren dinamitzades 
pel propi personal tècnic de la institució, 
que s’ocupava de modelar l’escenari, establir 
les normes d’intervenció i els límits de la 
deliberació. Després d’una exposició inicial 
dels objectius previstos per la reunió (en la 
majoria temàtiques sectorials), es propici-
aven debats entre els assistents i es posaven 
en pràctica diferents estratègies per animar 
a la participació del públic. Tanmateix, les 
veus i narracions del personal del GDR pre-
dominaven per sobre de la resta d’actors, i 

si bé hi intervenien polítics locals, represen-
tants de sindicats i col·lectius professionals, 
la participació dels veïns amb interessos 
agraris o ramaders era escassa o nul·la. Més 
aviat aquestes representacions participatives 
despertaven recel i rebuig entre els actors 
subalterns per considerar-les excessivament 
teatrals i per albergar la sensació que eren 
infantilitzats. Alguns d’aquests actors sos-
tenien també que els tècnics del GDR no 
informaven a temps de les reunions, que 
les enquestes a través d’internet s’enviaven 
de forma selectiva i que s’obviava el diàleg 
amb col·lectius amb posicions crítiques. 
En canvi, el personal tècnic involucrat en 
el disseny i la implementació dels processos 
participatius senyalava limitacions relaci-
onades amb la cultura política de l’Estat 
espanyol i les formes tradicionals de nego-
ciació en els contextos rurals.

“En este país que venimos de una dicta-
dura... ¿Pensáis que aquí el lugar de nego-
ciación es una mesa sectorial? ¡Aquí las 
cosas siempre se han resuelto en el bar!” 
(Alt càrrec del GDR, 29 de març de 2016)

En el marc del GDR, les associacions cultu-
rals i veïnals desenvolupen un rol cada vegada 
més central en la formalització i legitimació 
de la governança participativa, i concentren 
progressivament majors quotes de poder. Per 
exemple, en l’assemblea del GDR ostenten 
el 51% de la capacitat decisòria. Tanma-
teix, la nostra etnografia posa de manifest 
la falta de control sobre la democràcia i la 
transparència interna d’algunes d’aquestes 
associacions. El protagonisme que tenen 
els representants polítics en la seva selecció 
implica que la seva representativitat sovint 
quedi mediatitzada pels interessos dels partits 
polítics. També reconeixem l’existència d’as-
sociacions “paracaigudistes”, “fantasmes” o 
“pantalla”, creades ad hoc per complir amb els 
requeriments tècnics i burocràtics dels pro-
cessos participatius. Els membres d’aquestes 
associacions sovint reprodueixen interessos 
partidistes o empresarials a escala local i són 
fàcilment cooptats per agents pròxims a les 
dinàmiques de poder regional.

L’aproximació etnogràfica també constata 
la creixent distància entre els diferents col-
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