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La platja gran de Platja d'Aro. 

De l'estiueig deis forastets 
a la Invasló deis vlsitants 

LLUÍSMUNDETICERDAN 

L'article fa un repás de l'evolució que ha experimentat el turisme a la Costa Brava els darrers cent anys. 
S'ha de puntualitzar que la intenció no és tant reconstruir la seva historia -prou coneguda actualment 
grácies ais estudis reaiitzats per altres autors: Barbaza (1966), Cais (1982), Fraguell (1993), Donaire 
(1996)...- com parlar deis diferents models turístics que l'han caracteritzat, en un context mes ampli. 
Es pot argumentar que aquest escrit margina l'estudi del turisme a les comarques gironines d'interior, en 
centrar-se quasi d'una manera exclusiva en el litoral. És cert, perqué durant aquest segle és en aquesta 
franja de territori on s'han produít els canvis mes importants en el turisme, tot i que al llarg del proper segle, 
sens dubte, será el rerepaís, l'interior, qui prendrá el relleu al dinamisme que fins ara han monopolitzat les 
comarques gironines de costa. Aixo necessitará d'un altre article, pero és ciar, d'aquí a uns anys. 
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Els diferents models 
turístics que han marcat 
l'evolució de la Costa Brava 

La historia turística de la Costa Brava 
es podría estructurar a partir de tres 
grans models {Donaire, 1996): el pre-
fordísme, el fordísme -que a la vega
da es pot subdívidír en un períodc ar-
tesanal i un d'industrial- i la difícil i 
encara incompleta adaptació al darrer 
model, el poscfordista. 

Abans de continuar caldria, pero, 
aclarir el significat de la paraula for-
disnie, al voltant de la qual s'articulen 
la resta de models. Hi ha un abans i 
un després del fordisme, per tant cal 
saber qué s'entén per fordisme. 

L'origen de la parauía el trobem 
en l'empresari nord-americá Henry 
Ford, difusor del métode de fabrica-
ció en cadena que va permetre que 
milers de consumidors accedissin 
per primer cop a la possessió d 'un 
automóbil -és ciar, sempre que fos 
un Ford T i de color negre, única 
possibilitat d'elecció que hi havia en 
aqucll moment - . Així dones, el ter-
me fordisme s'ha acabat utilitzant 
per definir una etapa del capitalisme 
caracteritzada per la hibricació en 

Jo sóc, no solament fill d'aquestlros de país, sino que, al revés del que sol passartan sovint, en sóc un 

apassionat. Aquí vaig néixer i aquí seré enterrat un día, gairebé veient el mar.|...] El que jo no sé és si 

la Costa Brava d'avui és millor o pitjor que aquella que várem conéixer i viure fa alguns anys. El que dic 

és que és absolutament diferent, literalment distinta, de comparació impossible, Si aixó és un bé o ha 

estat un mal, Jo no m'atfeveixo pas a dir-ho. Em limito a constatar-ho, 

Josep Pía (1978), is Costa Brava, p. 5. 

massa de productes escandarditzats, 
sense diferenciar i amb niolt poques 
possibilitats d'elecció per part deis 
usuaris fináis. ÍVlodel que també s'ha 
acabat extrapolant al turisme, i que 
tindria com a máxim exponent el 
turisme de masses i el paquet turís-
tic barat a una destinació de sol i 
platja. 

El prefordisme, 1 9 0 0 - 1 9 5 0 

El model de turisme prefordista a la 
Costa Brava es pot caracteritzar per la 
diversitat de formes turístiques que 
adopta i per la seva discontinu'ítat en 
el temps i en l'espai (la Costa Brava 
encara no consticueix una unitat fun
cional). Un reduíc nombre de turis-
Ces, pero amb un elevar nivel] cultural 
i económic i una gran sensibilitat pels 
valors patrimonials, s'apropia de part 
del cerritori, i s'inicia el seu preces 
d'elititzaciü. 

MonólitdedicataFerran Agullóa Termita de SantElm, de SantFeliu de Guíxols. 

Sobresurten tres formes turístiques 
predominants: les excursions a la costa 
(per térra o per mar), el turisme de 
balneari i l'aparició de les primeres re
sidencies i urbaiiitzacions. El 1922, el 
Centre Excursionista de Catalunya 
edita una GUJÍJ de ¡a Costa Bmm, amb 

un recull de diferents excursions. El 
1924 apareix VÁlbum ^iiia de la Costa 
Brava, publicat per l'Ateneu Empor-
danés de Barcelona, en diversos idio-
mes (cátala, espanyol i anglés) i amb 
proflisió de fotografíes. La Guia de l'es-
tiiiejaiit, obra de la Societat d'Atracció 
de Forasters de Barcelona, ja parla de 
24 localitats de la provincia de Girona, 
14 de les quals es troben al litoral. 

Les males comunicacions per I'in-
terior motiven l'aparició, l'any 1928, 
deis Viatges Blaus, excursions maríti-
mes que enllacen la Costa Brava amb 
Barcelona, i que son considerats els 
primers viatges organitzats al litoral 
costabravenc. 

La Costa Brava, segons ha estu
dia! Barbaza (1966), s'inicia amb un 
cert retard en el turisme de balneari, 
en comparació amb altres localitats 
turístiques del litoral de la Costa Bra
va (Canes, Ni^a.. .) o de Cantabria 
(Santander). Tot i així, els primers 
banyistes fan la seva aparició a final 
del segle XIX, tal com demostren les 
IHcéncies soblicitades ais ajuntaments 
per tal de poder bastir una caseta de 
bany a la platja que han romas ais ar-
xius deis ajuntaments de Roses, To-
rroeUa-l'Estartít, Palamós o Sant Fe-
liu de Guíxols. 

Les primeres niostres de residen-
cialisme les trobem a Blanes, Cada-
qués, Lloret de Mar, Tossa, Sant Fe-
liu de Guíxols, Palamós o Begur. 
Son cases a'íllades, en llocs amb un 
paisatge o una vista privilegiada o bé 
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La platja de Roses, a comengamenl de segle. 

Lirbanitzacions sciiceres que s'inspi-
ren en el model de ciutat-jardí, com 
és el cas de S'Agaró. La promoció de 
la imatge de la Cosca Brava recau en 
els visitants estrangers, mes que en la 
burgesia catalana. Molts d'aquests tb-
rasters hi construeixen les seves re
sidencies: Karl Faust i els jardins Mar 
i Murtra de Blanes; la niasia de Josep 
M. Sert i la seva dona; la princesa 
Rousadana Mdivani, que a principi 
deis anys 30 és visitada per Luchino 
Visconti , C o c o Chane l , Salvador 
Dalí, Marlene Dietrich.. . ; el matri-
moni format peí coronel rus Nicho-
las Woevodoski i Dorothy Webster, 
que es fa construir un castell al Cap 
Ro ig de Calella de Palafrugell (Pe
bres, 1994). Pero és Tossa la que, 
sense cap niena de dubte, esdevé el 
punt de referencia obligat de tots els 
intel-lectuals i artistes estrangers que 
arriben a la Costa Brava abans de la 
Guerra Civil. 

El 1935 se celebra a la ciutac de 
Girona la Conferencia de la Costa 
Brava, amb el patrocini de la Con-
selleria d'Obres Publiques de la Ge-
neralitat de Catalunya, per tal d'ana-
litzar l'impacte del turisme sobre el 
terr icor i , amb una clara volunta t 

conservacionista no només del pai-
satge sino també de la identitat de! 
litoral. Esdevé la primera temptativa 
seriosa de gestionar d'una manera 
global els recursos turístics de les 
comarques gironines. 

La Guerra Civil espanyola i pos-
ceriorment la II Guerra Mundial que 
assola Europa suposen e! brusc final 
d'aquest periode i l'inici d'un llarg 
paréntesi en l'evolució turística de la 
Costa Brava. 

El fordisme artesanal, 
1950-1965 

El model turistic que podríem ano-
nienar com a fordisme artesanal fa la 
seva aparició després de la llarga post
guerra, al principi de la década deis 
50 i s'allarga fins el 1965. Es ímpor-
tant remarcar que no significa un re-
torn deis turistes d'abans de la Guerra 
Civil, sino que comporta l'aparició 
d'un nou model turistic, el fordista, 

r 

La cala Rovira, de Platja d'Aro, a comenijament de segle. 

ri-' 
- I ^ S M 
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La platja de Sant Pol, de Sant Feliu de Guíxols, els anys 60. 

que es diferencia clarament de l'ante-
rior i que, a la vegada, es subdivideix 
en dues etapes. La primera, el fordis-
me artesanal, es distingeix per la ini-
provisació i la provis ional i ta t de 
l'oferta, anib una niinsa participado 
del capital estranger. En la segona 
etapa, el fordismc industrial, s'entra 
clarament en l'estructura capitalista 
i n t e r n a c i o n a l , a la vegada que 
s'agreugen totes les contradiccions 
que el model ha anat generanc. 

Al comen^amen t de la década 
deis 50 l'oferta turística es caracteritza 
per la seva improvisació: la majoria 
d'hoteís son antigües residencies o ca
ses d'estiueig reconvertides apressada-
ment per tal de poder donar satisfác
elo a una demanda que desborda les 
previsions mes optimistes. Els capitals 
necessaris, en contrapartida, son tam
bé modestos i d'origen local. L'es
tructura empresarial és clarament fa
miliar, i dibuixa un model que Cals 
(1982) titila de tradicional, i que es 
defmeix per la migradesa de les inver-
sions, l'estructura familiar de l 'em-
presa, que determina la dimensió re-
duída deis es tab l iments i la seva 
e x p l o t a d o directa, i l 'establiment 
d'unes relacions laboráis amb els tre-
balladors de tipus paternalista. 

L'escriptor Néstor Lujan va saber 
captar molt bé aqueD moment inicial 
de confusió, desordre, improvisació i 
sorpresa davant la capacitat d'atracció 
del paisatge de la Costa Brava que es 
va produir l'estiu de 1952. 

«La Costa Brava aqucll estiu va 
ultrapassar les seves máximes possibi-
litats. Va arribar, com es diti pinto-
rescament, al complet. N o hi cabia 
ningú mes, ni estrangers ni nacio-
nals. Josep Pía em deia, divertida-
ment horror i tza t , que els qua t re -
cents Hits per a forasters de qué es 
disposava a la Cos ta es t robaven 
perpétuament ocupats. La resta de 
turistes circulaven en els seus au-
tomobils -sempre segons Pía- com 
fantasmes en les clares nits de la 
Costa. C o m animes turístiques en 
pena. El cert és que recor ren t la 
Costa vam veure a les nits forpa au-
tomóbils estrangers anib gent dor-
mint a dintre. 

»Si hem de subratllar la caracterís
tica de la nostra Costa Brava en 
aquell temps, del seu estiueig, hem 
de reconéixer que el signe mes visible 
era la seva incoherencia, el seu des-
manegat desordre, la manca absoluta 
de preparado. 

"Pero hem d'afirmar que -excep-
tuant algún cas aillat- l 'éxit de la 
Costa es va deure essencialment a la 
natura, al paisatge, al clima, a l'espon-
taneitat de la mateixa vida. L'home i 
no diguem l'Estat - q u e estava tan 
lluny, tan remot i solemnial- , feia 
orelles de consol si per casualitat li 
arnbava alguna petició d'ajuda. L'éxit 
va ser gratu'ít, inesperat. 

»Aquell any, el desvergonyif for-
migueig huma ho havia envait tot. 

»Efectivament, a la Costa no hi 
havia en tot el litoral un sol hotel 
amb cent habitadons. La cuina, ex-
ceptuant alguns excelsos casos parti-
culars de menja familiar, estava deixa-
da de la ma de Déu. El peix que es 
consumia arribava en la seva inajor 
part del Cantabrio; la carn, de fora de 
la regió. La gent, com hem dít, havia 
de dormir en cases de pescadors, en-
tortolligats en els seus automóbiís, en 
tendes de campanya o en hotels amb 
aigua corrent teórica. N o hi havia 
lloc per a ningú. El turisme ens va 
desbordar». 

La segona assemblea de la Costa 
Brava se celebra a Palafrugell, el 
1952. Hi son presentades les Normes 
per a la protecció del paisatge de la 
Costa Brava, elaboradas per la C o -
missió Provincial d'Ordenació Urba
na, que assumeixen la centralitat del 
paisatge en el procés d'atracció turís
tica i ressalten l'especifidtat del tu
risme litoral, que a partir d'aquest 
moment tindrá una normativa urba
nística propia guiada per criteris esté-
tics. Tot i així, l'aprovació el 1956 de 
la Ley del Suelo deixa sense validesa 
totes aqüestes n o r m e s , i es perd 
l'oportunitat d'establir un marc urba-
nístic adaptat a les necessitats del tu
risme. Aixó suposa la consagrado de 
l 'urbanisme del ¡aisscz Jaire i deis 
Plans Parcials com a forma d'articular 
la planificado territorial i urbanística 
de ía Costa Brava. Tot plegat con-
dueix a la fragmentado del territori, 
de tal manera que a mitjan década 
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K CRONOLOGÍA 

Rnal de! segle XIX. Aparicio deis primers ba-
nyistes a diferents municipis del litoral 
gironí: Roses, l'Estartit, Palamós o 

SantFeliudeGuixols. 
1922 El Centre Excursionista de Catalunya 

edita una Guia de la Costa Brava amb 
un recull de diferents excursions. 

1924 Apareix l'Álbum guia de la Costa 

Brava, publicat per l'Ateneu Empor-
danés de Barcelona, en diversos idio-

mes (cátala, espanyol i anglés) i amb 
profusió de fotografíes. 

1928 Es creen els Viatges Blaus, excursions 
marítimes que enllacen la Costa Brava 
amb Barcelona, i que son considera-
des els primers viatges organitzats al 

litoral costabravenc. 
1935 Se celebra a la ciutat de Girona la 

Conferencia de la Costa Brava, amb el 
patrocini de la Conselleria d'Obres Pú- . 
bliques de la Generalitat de Catalun
ya, per tai d'analitzar i'impacte del tu

rismo sobre el territori. 
Década deis 50. La Costa Brava és deseo-

berta peí turisme, atret peí seu paisat-
ge, clima i formes de vida. La manca 
de planificado condueix a la improvi

sado de ('oferta i deis servéis. 
1952 Se celebra a Palafmgell la segona as-

semblea de la Costa Brava, on es pre
senten les Normes per a la protecció 

del paisatge de la Costa Brava, elabo-
rades per la Comissió Provincial d'Or-

denació Urbana, que assumeixen la 
centraiitat del paisatge en el procés 
d'atracdótun'stlca. 

1956 S'aprova la Ley del Suelo, que deixa 
sense validesa totes aqüestes normes 

i consagra l'urbanisme del laissez faire 
i deis plans pardals com a forma d'ar-
ticular la planificado temtorial i urba

nística de la Costa Brava. 
1967 S'inaugura Taeroport Gírona-Costa 

Brava. 
1969 Comencen les obres de ('autopista en

tre Barcelona lia Jonquera. 
1970 El nombre de segones residencies al 

litoral supera el total d'habitatges prin-

dpals. 
1973 La crisi del petroli atura el creixement 

desmesuratde l'oíerta turística. 
1976 Es realitza el Debat Costa Brava, con-

grés itinerant per diversos punts del li
toral, amb cloenda a Girona. 

Década deis 80. Es comencen a redactar 
els primers plans urbanístics munici-

pals amb la voluntat d'esmenar els 
errors fruit de l'anterior model de pla
nificado. 

Década deis 90. Substitució del model de 
creixement extensiu, que s'alimenta 
principalment del territori, per un nou 

model centrat en l'augment de la ren-
dibilitat deis equipaments turístics. El 
municipi es converteix en el principal 
motord'innovacióicanvL 

deis 6Ü l'espai turístic de la Costa 
Brava ens apareix ja com una realitat 
inconnexa i desvertebrada (Donaire, 
1996, p. 229). 

La planificació a la Costa Brava 
durant les décades deis 50 i 60 és mes 
un exercici de legitimació de la reali
tat existent que un esíort; d'ordenació 
de l'espai turístic. La planificació tu
rística fa seu el model desarrollistcj in-
tentant resoldre els problemes d'infra-
es t ructura que encara presenta la 
Costa Brava. El 1967 s'inaugura l'ae-
roport Girona-Costa Brava, el 1969 
comencen les obres de l'autopista en
tre Barcelona i la Jonquera i el 1971, 

amb l'elaboració del Plan de Accesos 
de la Costa Brava per part del Minis-
teri d'Obres Publiques, es dibuixa la 
futura xarxa viaria definitiva. Aquesta 
xarxa afavoreix l'accés rapid amb l'es-
tabliment d'eixos de comunicacions 
directes des de l'autopista fins al lito
ral costabravenc. L'estructura viaria 
que en resulta, en forma d'espina de 
peix, deixa en un segon terme la in-
terconnexió entre els diferents mu
nicipis de la costa, fet que té com a 
resultat final una fragmentació terri
torial mes gran. 

La política turística de les diferents 
administracions d'aquest període es por 

definir com a contradictoria: es mou 
enn:e la potenciació del model de crei
xement sense cap tipus de Ümitació ni 
control, el Itiisscr faire, i un discurs su-
posadament crític. Es en aquost mo-
ment que s'imposa el model turísric 
centrat exclusivament en el litoral, dei-
xant en un segon terme (cosa que 
equival a condemnar - lo a l 'oblit) 
i'existéncia d'un rerepaís. L'allotjament 
hoteler és el que té un creixement i un 
dinamisme mes grans. El per íode 
1956-1964 veu com el nombre d'ho-
tels es triplica, mentre que el nombre 
de places es multiplica per deu. Preci-
sament el 1964 és un any clan, que 
marca un punt d'inflexió en el model 
turístic. Aquell any es duplica el nom
bre de places hoteleres respecte a l'any 
anterior {es passa de les 17.700 de 1963 
a les 35.300 del 1964); un any mes 
tard, pero, el creixement és només del 
2% (Donaire, 1996, p. 236). 

Els primers nuclis turístics deis 
anys 50 son els mateixos del període 
anterior a la Guerra Civil: Tossa, Sant 
Feliu de Guíxols, Calella de Palafru-
gell. Begur i Cadaqués. 

A pardr de 1964 fan la seva apari-
ció nous centres turístics, que es po
den considerar clarament fordistes: 
TEstartit, Sant Antoni de Calonge i 
Roses . A la vegada, c o m e n c e n a 
guanyar importancia altres tormes 
d'allotjanient turístic: els campings, 
apartaments i segones residencies. 

Barbaza (1966) considera que és 
en aquest període que el turisme dona 
a la Costa Brava una unitat funcional 
que fins aquell moment no tenia. 

Al final de la década deis 60 i 
principi de la deis 70 s'inicia la con
vivencia entre dos models d'hostale-
ria: la tradicional i classica, ja defini
da, i un nou model dirigit a satisfer 
les necessitats deis tour opcrntors, que 
prefigura la t r a n s i d o d 'un model 
fordista artesanal a un d'industrial, 
amb les consegüents estandardització 
de l'espai turístic i homogeneització 
de les practiques turístiques (Donai
re, 1996, p. 245). 
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La platja de Castell, els anys 70. 

El fordísme industrial, 
1965-1985 

L'etapa del fordisme industrial suposa 
la substitLició de la pi-onioció de la 
Costa Brava, centrada en la capacitat 
d'atracció del territori, per una oferta 
estandarditzada, honiogenia i sense 
personalitat, dirigida a donar satisfac-
ció a un turisme queja s'ha massificat, 
en les xifres i en el coniportanient. 

L'allotjament hoteler, d'una for

ma lenta pero inexorable, va perdent 

protagonisnie en favor de l'oferta 

deis campings i sobretot del turisme 
residencial, que s'acaba convertint 
en el protagonista indiscutible del 
creixement de Toferta de places tu-
rístiques, Es continua la política ma-
ximalista de creixement, que dura 
fins a l'inici de la democracia, pero 
que ja s'ha d'enfrontar amb les pri-
meres mostres de rebuig social da-
vant l 'impacte negatiu del turisme 
sobre el territori i el medi natural. 
La crisi del petroli del 1973 atura 
aquest creixement desniesurat i in-
trodueix entre el sector turístic la in-

GRÁFIC 1. L'OFERTA D'ALLOTJAMENT DE LA COSTA BRAVA, 1998 

TOTAL PLACES COSTA BRAVA=735.663 

74,5% y ^ 

v ^ 
Ci^mpingB 

14 .7% 

Foni. Tkiiltmn do CoiaiuriyB, CsTnixinya lufltfíct en númeíos. '9SS-

certesa i el dubte davant l'esdeveni-
dor (Vicente, 1996). 

Un gran nombre de petits botéis 
d'estructura tradicional es venen subs-
tituíts per noves instaMacions anib un 
major nombre d'habitacions, per tal 
de poder donar satisfacció a les de
mandes deis íciiíi' opcrafors, que necessi-
ten Hotels mes grans per tal de poder 
encabir-hi els grups, cada cop mes 
nombrosos, que envien amb els seus 
vols xárter. Aixó explica que, tot i la 
disminució en el nombre d'hotels, el 
nombre de places augmenri lleugera-
ment. Si a mitjan decada deis 60 els 
Hotels teñen una mitjana de 50 places, 
vint anys mes tard aquesta és de 100. 

Mentre les altres formes d'allotja-
ment alenteixen o, íins i tot aturen el 
seu creixement, el residencialisme, 
que es va estenent com una taca d'oli 
per tots els municipis del litoral, es 
converteix en Telement característic i 
definidor del model turístic de la 
zona. A la Costa Brava el 1970 Hi Ha 
28.771 segones residencies (7 vega-
des mes que el 1960) i, per primer 
cop, ei nombre de segones residen
cies al Htoral supera el total d'Habitat-
ges principáis. El 1981 aquesta xifra 
arriba ja a les 73.319, i vuit munici
pis -Llanca, el Port de la Selva, R o 
ses, Castelló d 'Empúries , l'Escala, 
Calonge, Castell d'Aro i Santa Cris-
dna d 'Aro- teñen una taxa de funció 
turística residencial (nombre de sego
nes residencies / Habitatges principáis 
X 100) superior al 300% (Fraguell, 
1993). 

Durant aquest període queda fixat 
el repartinient del nombre de places 
entre les diferents dpologies d'allotja-
ment, que ens arriba fins avui dia. En 
el grafic 1 queda pales fenorme pes 
específic deis habitatges temporals, que 
representen tres quartes parts del total 
de places turísriques de la Costa Brava. 

Es va configurant un model econó-
mic que Cals (1988, p. 639) critica 
«perqué descansa molt en una acrivitat 
com la construcció, que a diferencia de 
les de prestado de servéis turístics i de 
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Ueure exigeix un creixement gran i 

conrinu de Tafluéncia de visicants per 

mantenir els nivelis d'ocupació». 

Aquest model turístic, contrária-

ment aJs anterioi"s. comenta a provocar 

les primeres niostres de descontenta-

ment i rebuig entre la pobhció, que 

comenceii a arricular-se a pardr de les 

niobilitzacions en defensa de la salva

guarda deis aiguamolis de l'Empordá i 

el Debat Costa Bmva, reaützat a Giro-

na el novembre de 1976 i en el qual 

s'analicza Tinipacte económic, social i 

cultural del turisme i es proposa a la 

vegada un model de creixement alter-

nariu. 

Els primers ajuntaments d e m o -

crarics, davant la inexistencia d'un Pía 

director de la Costa Brava o d'unes di-

rectrius generáis per a tot el sector, im

pulsen a comenfamcnt de la década 

deis 80 la redacció de plans urbanístics 

mumcipals: Blanes és el primer munici-

pi a aprovar el seu Pía General el 1981, 

1 el 1983 ho fan Palafrugell, Torroella 

de Montgrí-l'Estartit, Castelló d'Em-

púries, Lianza i el Port de la Selva. 

Aquests plans neixen amb la vo-

luntat d'esmenar els errors Fruit de 

Tanterior model de planificació que 

s'havia seguit. El seu objectiu princi

pal és la intcgració deis diferents es-

país turístics que s'han anat configu-

rant en el model de ciutat de cada 

població, articulant-ios mitjan^ant la 

construcció de passeigs marítims, la 

seva connexió amb la xarxa viária i 

altres mesures urbanístiques que han 

de permetre la integrado de les nom-

broses urbanitzacions existents ais nu-

clis urbans deis quals depenen. 

La difícil, lenta i 
contradictoria adaptació 
al postfordisme, 1985-2000 

Fins a mitjan década deis 80, el mo

del turístic que ha seguit la Costa 

Brava es pot caracteritzar peí seu ele-

vat consum del t e r r i to r i , ja siguí 

ocupant la primera línía de mar o en 

forma d'urbanitzacions, amb una ar-

PERSONATGES 

Ferran Agul ló . Inventor de la denomi-
nació «Costa Brava», en un article publicat al 
diarii-sVet/de Ca
talunya el setem-
bre de 1908, tot i 
que se l'ha acusat 
de plagi, puix que 
einomjas'utilitza-
va en aquells mo-
ments per des-
criure una 

accidentada fran
ja de la costa ma
llorquína prop de Pollenga. Altres noms que 
també havien tinguí possibilitats foren Costa 
Grega de Catalunya -defensat per l'enjdit Pe
lla i Porgas l'any 1883- i Costa del Coral, pro-
posat per rescriptor Josep Pía davant les difi
cultáis de traduir el nom Costa Brava a 
Tanglés o el francés. Joaquim Ruyra havia 
suggerit la Costa Serena. 

Y v e t t e Barbaza. Estudiosa de la Costa 
Brava, doctora en üetres, professora d'histótia 
i geografía i encan-egada de recerca del Cen
tre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS). Es va dedicar sobretot ais temes me-

diterranis i en parti
cular a la Costa Bra
va, Considerada una 
de les primores estu-
dioses del fenomen 
turístic i del seu im
pacte a les nostres 
comarques, fou l'au-

^ tora de l'enciclopédi-
iU*- ca obra Le paysage 

humain de la Costa Brava, un deis estudis 
mes impoítants que s'han fet sobre alguna re
gió déla Mediterránia. 

Josep Ensesa. Promotor d'un altre tipus 
d'urbanisme. Grades a una factura no pagada 
de pa, va aconseguir uns terrenys a S'Agaró i, 
juntament amb l'arquitecte Rafel Masó, l'any 
1923 comengá a construir-h¡ la urbanització 

quitectura homogénia, están da rditza-

da i sense personalitat. 

El problema rau en el fet que les 

noves tendéncies turístiques dema-

(on anys mes tard 
també s'inaugurá 
rHostal de la Gavi
na) que acaba con-
vertint-se en un re-
ferent de l'época 
peí seu ordre esté-
tic, pels actes cultu
ráis i peí seu ambient selecta, que aconseguí 
atraure personatges famosos com üz Taylor, 
Xavier Cugat, Ava Gardner o Orson Welles. Tal 
com deia Josep Pía. «va construir de nova 
planta un nucll urbá orgánic. hamiónic, bell», 

Josep Pía. L'escrlptor que, amb la seva 
prosa, va saber fixar en obres com El meu 
país o la guia la Costa Brava uns paisatges, 
uns models de vida i uns moments viscuts 
que ens dibuixen una mena d'Arcadia o Para-
dis ten-enal que va desaparéixer, en gran part, 
amb l'anibada del turisme. 

Xique t Sabater Empresarí i humanista, 
creador el 1940 del prestigios Hotel Aiguabla-
va, membre fundador de la ComunitatTunstica 
de la Costa Brava i del Paü-onat de Turisme de 
la Costa Brava. Nan^dor incansable que vivía I 
feia viure el fenomen del turisme com si es 
tractés d'una experiencia única I irrepetible. 

SEAT 6 0 0 . L'elementdemocratitzadordel 
turisme i del residencialisme. El popular 600 
va permetre que moltes families disposessin 
d'un cotxe per primer cop, cosa que es va tra
duir en la fúgida de les grans ciutats catalanes 
d'un important nombre de persones que els 
caps de seímana s'endinsaven a la recerca de 
nous paisatges. Aquest fet va comportar, a la 
vegada, Taparició d'un altre fenomen que va 
teñir un impacte radical en el paisatge de les 
comarques gironlnes: el residencialisme. Les 
segones residencies, com una taca d'oli. 
s'anaren escampant per tola la geografía de 
les nostres comarques, amb tota la problemá
tica associada: manca de planificado, de ser-
veis, consum del tenitori... 

nen espais naturals sense degradar, 

ben preservats, experiéncies noves í 

diferents on la qualitat ja se sobrecu

ren. Tot el contrari del que cercava 
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OBRES 

La Costa Brava (1978). Famosa guia de la Costa Brava, obra de rescriptorJosep Pía i del fotó-

graf Francesc Cátala i Roca. La primera edició va aparéixer en castellá, l'any 1941. Diu el 

mateix Pía: «Demano a! lector que prengui aquesta Guia com un esíorg per mantenir uns 

valors de realitat que encara subsisteixen sota aquesta voluminosa multitud humana i 

aquesta escenografía urbanística. El Ilibre no pretén ésser un Baedecker, i si ho fos seria 

un pur galimaties. Respon a un estat d'esperit de joventut apllcat, segurament amb molts 

detectes, sobre un país quejo he conegut i he esíimat profundament». 

le Paysage Humain de la Costa Brava (1966). Obra que sense cap mena de dubte es pot 

qualificar de monumental, resultat de la primera tesi doctoral sobre la Costa Brava, feta 

per la geografa francesa Yvette Barbaza. Considerada encara avui la monografía mes com

pleta que s'ha escrit mai sobre la costa catalana, ens üibuixa perfectament les transforma-

cions económiques, humanes i tenilorials que va experimentar aquesta franja de litoral, a 

la qual el fenomen turístic dona una unitat territorial i funciona! que no tenia abans, Les 

dades van ser actualitzades en la traducció catalana de 1988 amb un apéndix de Joan 

Caisquearajacaldriatornara revisar. 

La Costa Brava (1982). Versió divulgadora de la tesi doctoral de l'economista Joan Cals on 

s'estudia la problemática tunstica de la Costa Brava des de la meitat deis anys 50 fins al 

1980. L'aportació mes important del Ilibre es troba en el capítol quart, on s'exposa l'estudi 

fet sobre un grup de cent seixanta-un hotels que es poden considerar representatius de 

l'hoteleria tradicional de la Costa Brava. 

Turismo residencial i territoñ (la segona residencia a la regló de Girona) (1994). Aquesta 

obra compren la major part del contingut de la tesi doctoral que la geografa gironina Rosa 

M. Fraguell va presentar l'any 1993, El Ilibre constitueix una análisi deis fenomens de la 

segona residencia i del turismo residencial. La seva plasmado territorial centrada a les co

marques gironines és de gran import:áncia, ates que l'oíerta turís^ca residencial represen

ta en la majoria deis municipis mes de les tres quartes parts del conjunt de les places tu-

rístiques, i en els municipis de l'interior, gairebé la totalitat. Mitjangant aquest Ilibre ens 

adonem de la magnitud del fenomen del turisme residencial a les comarques gironines, 

on hi ha gairebé tantes segones residencies com habitatges principáis. 

Grans hores de la Costa Brava. Les finques d'Aiguablava, Cap Roig i Mas Juny (1994). En 

aquest Ilibre, el periodista i escriptor Xavier Febrés ens dibuixa "faltra» Costa Brava, la que 

fou descoberta al principi de segle per una elit cultural i económica; Bonaventura Sabater I 

Joan Ventosa (Aiguabíava), el matrlmoni Nicholas Woevodski i Dorothy Webster (Cap 

Roig) o el pintor Josep M. Sert i els germans Puig Paiau (platja del Castell de Palamós). 

el niodel anrerior. i que hi Costa 
Brava, d 'una manera en tus ias ta , 
s'havia encarregat de proporcionar. 
Es per tot a ixó que l 'adaptació a 
aqüestes noves demandes resulta 
niolt difícil per a la zona, que encara 
es troba presonera del seu passat, 
d 'un niodel turístic que ha deixat 
una torta petja en el paisatije i Tur-
lianismc de molts municipis. També 
és una transició ieiua, ja que les 

dinamiques ten-itorials teñen una 
evolució molt mes pausada que la 
dinámica de canvi seguida pcls dife-
rents models turístics, i molt sovint 
es produeix un (¡cccj!í\iif d'uns quants 
anys per aconseguir l'adaptació en
tre una i akra. 

La década deis 90. sobretot a par
tir de 1993, desprc^s de la desastrosa 
temporada del 92, veu com e! niodel 
tradicional de gestió del turisme en

tra en una profunda crisi d'identitat. 
Aques ta manca de de fmic ió ve 
acompanyada per un brusc canvi 
d 'escenari , que es pot resumir en 
cinc processos clan: el canvi del mo-
del turístic, la saturació del mode! de 
creixement, una lleu millora de l'es-
tacionalitat, la reorganització de i'es-
pai turístic 1 el protagomsme de les 
iniciatives locáis davant de la deso-
rientació deis organismes supramuni-
cipals (Donaire, Fraguell, Mundet 1 
Vicente, 1999). 

En la darrera década s'ha posat 
de manifest que el model turístic 
tradicional seguit per la Costa Brava 
(i per mokes altres destinacions ma
dures de la Mediterránia) ha pacit un 
serios detcr iorament per culpa de 
Taparició de noves destinacions de 
sol i platja amb un exotismo superior 
(al Carib i l'Extrem Orient). ¡'obso
lescencia deis equipaments turístics, 
una pérdua de credibilitat de la mar
ca Cosca Brava en els mercats turís
tics o la impossibilitat de donar satís-
facció a la demanda, cada cop mes 
gran, d'oferta complementaria, de la 
qual el litoral costabravenc encara té 
un important déficit. 

Per ter front a aquest debili ta-
ment de Toterta. Tespontaneitat que 
suposadament havia caracteritzat ílns 
aquest moment el turisme és substi
tuida per un creixement interven-
cionisme. 

El procés que d'una forma mes 
clara trenca amb el model turístic 
anterior és l'estancament i la dismi-
nució de! nombre de segones re 
sidencies, i en general del sector de 
la construcció, En la década ante
rior, el sector havia aconseguit recu
perar el ritme de creixeinent gracies 
a la incorporació d'una nova fórmu
la urbanística: les cases adossades, 
que permeten augmentar la rendibi-
litat de la superficie construida. Les 
cases en filera, amb servéis manco-
munats , s'adapcen a la morfología 
del terreny. pero en la majoria de 
casos ens trobem, un altre cop, amb 
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Pas deis luhsles per la frontera del Portús, els anys 60. 

edificacions que renuncien a! terri-
tori i teñen un íort impacto visual, 
niotivat per la necessitat de conscrtiir 
importants murs de contenciá, a fi 
de salvar els forts pendents que ca-
racteritzen la difícil geografía de la 
Costa Brava (Dona i r e , Fraguei l , 
Mundet i Vicente, 1999). 

Aquesta oferta respon a noves for

mes de demanda, sobretat de segones 
residencies, provinent de Tarea me
tropolitana de Barcelona. Albora, s'ba 
de teñir present que aquest increnient 
de la demanda es produeix en una 
conjuntura econc>mica inolt positiva i 
que. a mes, el sector de la construc-
ció es converteix en un bon refugi 
del diner negre. 

GRÁFIC 2. EVOLUCIÓ D£ LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES FAMILIARS. 1981-1997 

200 I -. 

19B1 1932 19B3 198< 1985 19B6 19B7 198B 1989 1990 t99T 199^ 1993 1994 199S 199B 1B97 

( L'Escala —TonoBiia de MdnigiM'Esimii -^Saní Falij de Gjtnola —Llctai de Mai ] 

HBblítlO" JTcíflíí I actüBlí aJí nurn'rlp^ ' t Its CQfTVtouts itt Céraliinye atlr flnv* 19B1-1997 da la DlrB̂ cl1̂  Gtníial ü'AfquiTeciurri I HAbi1Dlg4-
Dcoanamonl He Polfllcí twnlontl i Obro PüWliwu M la GKinalilu Bt CuUuntí. 

Al principi deis 90, el panorama 
canvia r ad i ca lmen t , es p r o d u e i x 
una nova recessió i, per p r i m e r 
cop, el model de creixement exten-
siu sembla que ha tocat sostre, ja 
no pot continuar alimentant-se del 
consum del territori i ha de canviar 
d'estratégia: centrar-se en I ' incre-
ment de la rendibiiitat deis equipa-
ments tun'stics. 

La característica mes significativa 
d'aquest nou model turístic és la pro-
gressiva d i sminució de l 'activicat 
constructora, tal com es desprén del 
urafic 2, on es dibuixa Tevolució de 
la construcció d'habitatges familiars, 
en el període 1981-1997, de qiiatre 
deis municipis mes significadus de la 
Costa Brava (Lloret, Sant Feliu, To-
rroella-l'Estartit i l'Escala). Després 
del boom que el sector de la cons
trucció va experimentar fms a mitjan 
década deis 80, c o m e n t a un lent, 
pero constant, declivi. 

El creixement avui dia ja no pot 
ser esdmulaC per l'expansió del con
sum territorial, sino que s'ba de cen
trar de la rendibiiitat deis equipa-
ments turísdcs. 

Si, tal com ja s'ba analitzat, un 
deis factors desencadenants de la crisi 
del fordisme és l'estancament de la 
construcció, una altra de les seves 
contradiccions internes és el proble
ma crónic de Testacionalitat, que 
configura una temporada cada cop 
mes curta. S'ba acoiiseguit millorar 
els índexs d'ocupació de quasi tots els 
mesos de l'any, especialment gener, 
febrer i mar^ - q u e tradicionalment 
tenien unes taxes d 'ocupació molt 
baixes- i allargar el fin;il de la tempo
rada fins al mes d'octubre. 

A mesura que el model turísdc de 
la Costa Brava posa en evidencia les 
seves contradiccions internes, l'apari-
ció de nous escenaris qüestiona l'ex-
trema concentració de l'activitat tu
rística en el litoral. Aixó condueix al 
trasllat de la construcció de les noves 
segones residencies cap a Tinterior, 
cap el rerepaís immediat. 
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Al mateix tenips, la concepció de 
l'espai turíscic intenta superar els es-
trets niarges del litoral de les comar
ques gironines. 

S'intenta integrar entre els atrac-
tius de la Costa Brava el patrinioni 
historie i arquitectónic de Peralada, 
Girona o Besalú, els paísatges natu-
rals de Banyoles o la Garrotxa, el 
museu Dalí de Figueres o la niateixa 
ciutat de Barcelona. 

A falca d 'un pare temátic com 
Port Aventura a la Costa Daurada, 
s'opta per tematitzar l'entorn imme-
diat; així, es parla del país de Dalí, 
del camí deis grecs i deis romans 
(Empúries) , de la térra de pirates 
(Torroella-l'Estartit), de la térra de 
volcans (la Garrotxa) o de la Barce
lona modernista. 

En aquesta atmosfera de canvi, 
els organismes supraniunicipals no 
han sabut articular una estrategia 
ben definida per tal de reorientar el 
model turístic que fms al moment 
havia seguit la Costa Brava. Sens 
dubte un deis problemes mes greus 
de la zona és la manca de decisions i 
d ' o r g a n i s m e s a m b capac i ta t pe r 
aglutinar, marcar, dirigir i, si és ne-
cessari, imposar una política turística 
determinada a la totalitat de miinici-
pis i comarques que integren la Cos
ta Brava (Vicente, 1996). 

Davant d 'aquest panorama i la 
crisi del sector, el principal nivell 
d'innovació e! trobem a l'ámbit lo
cal, al municipi, que intenta donar 
resposta al desig de subs t i tu i r la 
iniatge despersonalitzada - n e u t r a -

de la Costa Brava per la singularitat 
de la localitat. La década deis 90 es 
caracteritza peí protagonisme de les 
iniciatives locáis i per la seva diversi-
tat i pluralitat. Cada municipi inten
ta desenvolupar les seves própies ini
ciatives i pol í t iques de p romoc ió 
turística (mokes vegades utilitzant la 
p lanif icació es t ra tég ica ) , per tal 
d 'aconseguir atreure mes turistes, 
encara que siguí a costa de la locali
tat veína. 

Sí s'han de definir les estratégies 
postfordistes en una páranla, aquesta 
és, sens dubte, l 'heterogeneitat: els 
plans de qualitat i d'exceMéncia tu
rística a Lloret, no només amb la re
forma de la infraestructura hotelera, 
sino també amb actuacions en la 
cultura i la historia del municipi; la 
recuperació i la posada en valor del 
territori, del paisatge com a recurs 
turístic. tal com s'ha fet amb les illas 
Medes i els aiguamolls de l'Estartit, 
o la d e c l a r a d o del cap de Creus 
com a primer pare natural amb pro-
tecció marítima i terrestre de Cata
lunya; Cadaqués, Castelló d 'Empú-
ries, ¡'Escala, Tossa o País han optat 
per potenciar ei seu patrimoní. en 
aquest cas historie i monumenta l , 
com a principal estrategia de reno-
vació; altres municipis han potenciat 
la gas t ronomía , l 'o fer ta cu l tura l 
(Festivals de Música de Peralada, 
Torroella de Montgrí o Sant Felíu 
de Guíxols) o el patrimoní natural a 
partir de l'oferta del senderisme o la 
í n c o r p o r a c i ó del rerepaís c o m a 
oferta turística. 

El denominador comú de totes 
aqüestes iniciatives ha estat el prota
gonisme deis ajuntanients, de Péscala 
local, i l'atomització i la fragmenta-
ció de l'espai s'ha convertit en una 
de les característiques essencials de la 
gestió turística de la Costa Brava del 
final del segle XX. 

Lluís Mundet i Cerdan és professor 
del departament de Geografía, Historia i Historia 

de l'Art i de l'Escola de Turisme de la UdG. 


