
“El llop, com tot animal salvatge, té 
el dret d’existir en el seu estat 
natural. Aquest dret no depèn de la 
seva utilitat per a l’Home, i deriva 
del que tenen tots els éssers vius a 
coexistir amb ell com a part 
integrant dels sistemes ecològics”. 
 
I Reunió Internacional per a la Conservació del 
Llop a Europa. Estocolm, 1973. 

 

 

L’exposició “AMIC LLOP” està dedicada al 
Dr. Félix Rodríguez De La Fuente, 
l’entranyable “AMIGO FÉLIX”, el millor 
amic que ha tingut el Llop al nostre país. 
També pretèn retre homenatge a totes aquelles 
persones i institucions, públiques o privades, 
que d’una o d’una altra forma treballen en 
defensa de l’emblemàtic Llop Ibèric. 

 
Carlos Sanz amb Félix Rodríguez de la Fuente, 
durant els rodatges de “El Hombre y la Tierra” 
(1977). 
 
“Que el llop visqui on pugui i on hagi de 
viure, per a que en les nits espanyoles no 
deixi mai d’escoltar-se els hermosos udols 
del Llop”.  

Félix Rodríguez de la Fuente 
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EL LLOP IBÈRIC (Canis lupus signatus) 
Sens dubte, el llop és l’espècie més polèmica i controvertida de 
la nostra fauna. I al mateix temps, una de les més 
emblemàtiques i fascinadores, sempre envoltada de misteri i de 
llegenda. 

Admirat i defensat per uns, odiat i perseguit per altres, el llop ha 
competit amb l’espècie humana des de fa milers d’anys. I 
especialment des del Neolític, des que l’Home es va fer 
agricultor i ramader, prenent-li de vegades les “seves” preses o 
els seus animals domèstics per a poder alimentar-se i 
sobreviure. 

No obstant, el llop té un paper fonamental en l’equilibri biològic 
dels ecosistemes en els quals habita, i així mateix forma part del 
patrimoni històric, mitològic i cultural de tot l’hemisferi nord, 
deixant en la Península Ibèrica un immens llegat sòciocultural. 

La població actual de llops ibèrics s’estima en uns 2.000 o 
2.500 exemplars, distribuïts principalment per les comunitats de 
Castella i Lleó, Galícia i Astúries, amb escassos efectius a 
Cantàbria, País Basc i La Rioja, i amb algunes cites i 
observacions esporàdiques a Aragó, Catalunya, Navarra i 
Madrid. A Castella La Manxa, Andalusia i Extremadura 
l’espècie està en perill crític d’extinció. El llop és una espècie 
present en gran part del territori asturià. La gestió de les 
poblacions asturianes de llop és competència del Principat 
d’Astúries, que ha elaborat un Pla de Gestió del Llop (Decret 
155/2002, de 5 de desembre) la finalitat de la qual és  la 
conservació de l’espècie de forma compatible amb l’adequat 
desenvolupament de les explotacions agràries i la desitjada 
acceptació social en el medi rural asturià. 

 

L’exposició “AMIC LLOP: LLEGENDA I 
REALITAT DEL LLOP IBÈRIC” inclou 
aproximadament 150 fotografies de Carlos Sanz 
sobre la biologia , ecologia i problemàtica actual 
del llop ibèric, i es complementa amb un exemplar 
naturalitzat i amb alguns cranis de llops i d’altres 
cànids. Així mateix, formen part de la mostra els 
més variats objectes relacionats d’una o altra forma 
amb la cultura tradicional associada al Llop: 
escultures, pintures, grabats, escuts monedes, 
segells, llibres, amulets, maquetes i reproduccions 
de peces arqueològuques i etnològiques. 
Completen l’exposició diversos panells informatius 
sobre la història, la mitologia i les relacions amb  
l’ésser humà i la ramaderia, així com alguns 
treballs d’investigació, divulgació i conservació del 
Llop Ibèric. 

 

 
Moltes d’aquestes peces procedeixen de 
col·leccions particulars, i han estat cedides de 
forma totalment desinteressada per diverses 
persones i Institucions, a  les quals els 
organitzadors de l’exposició agraeixen molt 
sincerament la seva inestimable col·laboració. 

 
El llop segueix lliurant encara una desesperada 
lluita contra la ignorància, les falses creences, la 
superstició i els mites que han justificat 
històricament la seva persecució (com el de la 
caputxeta vermella i el llop ferotge), i que 
continuen fortament arrelats en la imaginació i 
l’ànima de molta gent de l’àmbit rural. 
El llop segueix lluitant, doncs, contra la imatge del 
devorador d’homes, contra la bèstia que només 
mata per plaer, de l’ésser diabòlic vinculat per la 
tradició amb els aspectes més obscurs de la 
humanitat. 
I, com a consequència, cada cop es fan més 
necessàries noves campanyes de divulgació i 
sensibilització sobre la biologia i la problemàtica 
actual del Llop Ibèric, que ensenyin i separin 
clarament la llegenda de la realitat d’aquest mític 
depredador. 
Un carnívor que, com qualsevol altre, no té més 
remei que caçar per a alimentar-se i per treure 
endavant a la seva família, però que en cap cas 
suposa un perill real per a l’home. 

 


