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D
urant les décades passades es va iniciar un període 

de revaloració del patrimoni cultural i monumental 

que s'ha traduít en un espectacular creixement tant 

de les ofertes próplament culturáis com d'aquelles 

amb un carácter mes turístic, 

D'una banda, Tus popular del patrimoni cultural ha estat un efi-

cient factor de millora económica, en generar importants ingressos 

directes i també indirectes. Aquests ingressos han revertit en la con-

sen/ació, protecció i rehabilitado de mateix patrimoni. pero a mes 

han propiciat que haguem de teñir en compte altres elements del 

territori que tendeixen a articular-se al seu voltant -com faccessibili-

tat. !a senyalització, l'enllumenat, l'oferta complementaria, etc.-, 

elements propis de l'urbanisme que, sens dubte, actúen com a refe-

rents del sight seen {lloc d'interés), i la rendibilitzacló deis quals, per 

tant, es veu també afavorida direcCament o indirectament. 

D'altra banda, aquesta "popularització" del patrimoni ha facili-

tat que tant els visitants com els ciutadans s'acostumin al seu ús (a 

visitar-lo i freqüentar-lo). De fet, el primer visitant de la ciutat ha de 

ser el mateix ciutadá, element integrant de l'espai i que ha d'interve-

nir en la seva conceptuaiització. El visitant local ha de conéixer el 

seu patrimoni i ha d'aprendre a estimar-lo. Sovint aquesta és una de 

les claus per reforgar el sentiment de col-lectivitat i el millor instru-

ment per facilitar una óptima gestió d'aquest patrimoni, ja que pot 

contribuir a evitar el conflicte que moltes vegades es genera entre 

preservado i freqüentació, 

Fer una ciutat atractiva i favorable per a la práctica turística 

s'aconsegueix fent de la dutat un lloc viu. és a dir, un lloc apte per al 

mateix dutadá(Hulot, 1996). 

Incrementar l'ús del patrimoni en la práctica turística d'una 

banda comporta la utiliízació d'un territori i, per tant. la possibilitat 

de plantejar accions d'intervendó sobre aquest espai; de l'altra, pro

picia una major comprensid de la identitat de l'indret per part deis 

possibles visitants i contribueix a la seva millor difusió. 

Acostumarel turista a freqüentar aquest patrimoni contribueix a 

laconsen/ació tant del s/;gí7i seen com del seu enlom, i és una óptima 

oportunitat per consolidar una imatge davant la mirada del visitant. 

La visita a aquests sights ha augmentat amb l'afluéncia de 

turistesa priori no moguts per un interés cultural. Son nombrososels 

exemples que es podrien mendonar al respecte; per posar-ne un 

podríem esmentar el cas de les ruines d'Empúries, on un nombre 

considerable de les visites registradas prové de persones motivades 

peí sol, la platja i el descans (Donaire, Fraguell i Mundet, 1997). 

Un exemple bastant paradigmátic d'aquestes afirmacions seria 

el cas de Girona, una dutat amb un alt atractiu cultura!. Al llarg de 

les ultimes décades aquest municipi ha experimentat canvis impor

tants, que es poden resumir en tres (Bosch, Moreno, Salip, 1999): 

- La recuperado i rehabilitado del nudi antic. 

- La creació d'institucions cuitarais i educatives i/o la millora 

delesquejahi havia. 

- La millora de tota la infraestructura urbana. 

Aquests canvis han propidat la "populantzadó" del patrimoni 

cultural de la ciutat: hancontribuíta larendibilitzaciód'algunsespais, 

han afavorit la revaloració d'indrets que, íins fa pocs anys, havien 

quedat prácticament esborrats de l'imaginari coLlectiu (és el cas del 

Cali), i han incrementat notablement la freqüentació de visitants tant 

locáis com forasters. Durant la darrera década el nombre de visitants 
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de Giro na. 

a la ciutat ha passat deis 37.000 l'any 1990 ais 109.500 de l'any 

2000 (OIT, 2001), Ens trobem amb una ciutat freqüentada. princi-

paiment, perturistes nacionals que provenen majoritariament de la 

mateixa comunitat (si no de la mateixa ciutat}: es tracta de visitante 

de proximitat en soitides de cap de setmana, A nivell internacional 

cal destacar l'increment de visitants franceses i anglesos provinents 

de la Costa Brava, on realit^en les seves estades vacacionals, i que 

visiten Girona com a nucli d'interés cultural (OIT, 2001). 

La creació de visites guiades ha contribuít notablement a l'aug-

ment de la freqüentació turística, Segons dades facilitades per ÍAsso-

ciació de Guies de Girona i peí Punt de Benvinguda s'ha passat de 617 

visites registradas l'any 1999a 821 l'any 2000 i 1,110 l'any 2001. Les 

experiéncies de visites guiades a Girona son nombroses {La Girona 

monumental. Les llegendes de Girona, El llenguatge de íes flors, La 

Girona jueva, El darrer son, Les set portes del cali, etc.) i en la majoria 

de casos han sabut compaginar i compenetrar al lo que potserd'interés 

peral públicvisitant i alió que pot ser d'interés per al mateixciutadá. 

Així s'han consolidat com una activitat óptima de difusió; no cal 

recordar que des de les prímeres visites i fins avui s'ha entrat en un 

procés de promoció cultura! que ha propiciat que Girona tingiii avui 

una posició important en el marc cultural de Catalunya i Espanya. A 

mes, han afavorit el canvi de mentalitat del turista-visitant, sobretot 

local, que ara coneix la seva ciutat i laconsumeix, HancoLlaboraten 

la millora económica de diferents sectors, alguns afectáis directa-

ment, com els guies locáis, i altres indirectament, com el sector 

comercial gironí. que ha adaptat els seus productes a l'impacte 

social que han tingut les diferents visites. 

Un deis elements fonamenlals i mes importants tant en la creació 

com en la difusió de les visites guiades és la figura del guia tunstic. 

Quiéselguiaturíst ic? 

El guia turtstic té els seus precedents histories en els antics 

guies de muntanya i en els primers guies urbans nascuts arran de la 

celebració a Barcelona de l'Exposició Internacional de 1888. Ano-

menats des del seu iníci cicerones, per l'eloqüéncia de !a seva 

oratoria, es varen anar professionalitzant fins al punt d'arhbar a for

mar part de la cadena de prestataris de servéis turístics. Les gmns 

ciutats culturáis d'Europa han vist néixer i créixer una figura que a 

poc a poc s'ha anat fent imprescindible en la difusió del seu patri-

moni cultural; no en va, Jordi Montaner Montejano (1999) ens diu: 

"el guia va sorgira l'ombra deis principáis monuments de les ciutats 

turístiques mes importants de tots els temps», Així. en el decurs del 

segle XX, la professió de guia s'ha anat consolidant i ha anat creixent 

en consonancia amb la importancia del turisme cultural. 

Definir el concepte de guia turístic no és una tasca gens fácil. 

Des de la mateixa Administrado i segons Tactual legislación la pro

fessió de guia "té per objecte la prestado de manera habitual i retri

buida de servéis d'informació en materia cultural, artística, histórica, 

geográfica i ecológica |,,.| amb la finalitat d'infomiar deis recursos 

turístics'>.(l) Tot i la seva validesa, aquesta definido potser acaba 

essent una mica massa simplista per explicar la tasca d'un profes-

sional que no és només un informador. 

AlUes documents consultats ens parlen d'una mena d'«artista 

que ha de saber conferir color I calor a un paisatge, d'un mágic 

capag de donar vida a pedrés mil-Ienáries, d'un acompanyant que 

aconsegueix que els desplagaments mes llargs semblin mes curts...» 

(Espuña, 1996),(2) Fins i tot, Carlos Picazo (1996) afirma que el 

guia no ha de ser un pou de coneixements, sino aquella persona que 

té la formado necessária per poder-ia transmetre adequadament, 
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Pertant. elguia no és tan sois un informador del llegat cultural i 

natural del nostre país, de les nostres ciutats i deis nostres pobles, 

sino també un dinamitzador, una persona capag d'adaptar-se a 

diferents gnjps, diferents situacions i contratemps. Cicerone, mag o 

personatge cuite son moltes denominacions per a una figura que en 

definitiva és un professional amb amplis coneixements teórics i els 

pertinents coneixements práctics. 

La importancia del guia en la difusló del patrimoni 

La importancia d'aquesta figura radica en el seu doble rol. 

D'una banda, es tracta d'un creador, un conceptor de productes 

turístics (básicament de visites), i de l'altra, és un difusor o comuni-

cador del patrimoni. 

Una de les funcions mes menystingudes pero mes importants 

de la professió del guia és ia seva actuado com a creadord'itineraris 

locáis. El guia exerceix un paper rellevant en la conceptualització de 

visites guiades: en el seu disseny (atractius + recorreguts}, tempora-

lilzació, tematització i interpretado. 

Sovint l'activitat turística s'estnjctura a partir d'un serie d'atrac-

tius jerarquitzats que condicionen la imatge turística d'una destina-

ció i que, albora, comporten certs desequilibris territorials. Des 

d'aquesta perspectiva la figura del guia contribueix a vertebrar una 

oferta turisticocultural variada i de qualitat, i ajuda a equilibrar els 

espais d'interés turistic que pateixen o que poden patir problemes 

de sobrefreqiientació. Atxí, es poden evitar determinades zones, es 

poden potenciar árees perifériques o menys turístiques, es poden 

incorporar elements de Tintangible, o fins i tot es poden vincular a 

l'experiéncia turística elements que no en son propis. 

Novament podem fer referencia al cas de Girona, on el paper 

deis guies en la creació de les diferents propostes de rutes tematit-

zades ha estat fonamental no només en el ressorgiment de la ciutat, 

sino també perqué s'ha aconseguit relacionar espais "inéditS" (la 

presencia deis quals passava gairebé desapercebuda a l'ull del visi

ta nt) de! conjunt monumental amb la nova oferta que s'está gestant, 

per exemple els jardins de l'Ángel; desestacionalitzar llocs excessi-

vament visitats, com podría ser la Catedral; incorporar nous llen-

guatges más divulgadors que impliquen la poblado en la valorado 

del patrimoni i que fan que s'identifiqui amb una simbologia gironi-

na ressorgida de les veus populars (la mosca de Girona, la lleona o 

les tulles deis plataners de la Devesa). 

D'altra banda, la seva vessant mes de difusor fa que el guia sigui 

el mediador, Tíntérpret, el pont entre el patrimoni cultural i els possibles 

públics. Del guia depén la impressió que el turista tingui d'un detemni-

natindreto la interpretado que en pugui fer(Jordi Montaner, 1999). 

El guia és un dinamitzador del patrimoni cultural d'un nudi. 

Catalitzador deis interessos i necessitats deis visitants, els vincula 

amb destresa a rexperiéncia de conéíxer alió diferent. La capacitat 

que té el guia per adaptar-se a un entorn social concret (un públic 

divers en edats, nadonalitats, nivell culturaL..), així com a uns fac-

tors de carácter natural o técnics específics (una durada determina

da, unes condidons climátiques concretes, una época de l'any...). és 

el que dona un sentit global a la seva professionalitat. 

En definitiva, en el seu rol com a comunicador el guia acaba 

essent capag de despertar ¡'interés per un patrimoni i el fa compren

sible a tots, i així incrementa albora el seu ús i valor. És per aixo que 

Tadministració pública i les entitats privades han buscat en el guia 

reina perdonar a conéíxer el patrimoni cultural d'una localitat. 

En la seva capacitat de dinamitzador, el guia escull els atractius 

mes adequats, deíineix el recorregut mes propici i fa la lectura mes 

adient d'alló que vol mostrar; és a dir, facilita la comprensid de la 

identltatdellloc. 

Nuria Galí Espeit h ¡jwffísorct de l'Bfoihi 

Uwiiriyiuniíi ih' 7'iimvíH' - I'ÍIC. 
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