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Oirom, 
una eíutat 

aml) turistas 
José Antonio Doníiire 

Els turistes són consumídors de llocs, També, és cert. 

són consumídors de servéis, de productes, d'intangi-

bles, de records,.. Pero, en la seva esséncia. per sobre 

de qualsevol altra consideració, Tacte tun'stic és fona-

mentalment el consum programat, premeditat i efimer 

de llocs. De totes maneres, és imprescindible fixar una frontera mes 

o menys precisa entre llocs turístics i llocs amb turistes. En els pri-

mers, el turisnne ha modelat de manera evident la personalitat de 

l'espai i ha configurat un lloc que {en la seva forma i en el seu con-

tingut) s explica per la capacitat transformadora del torisme. En els 

segons, l'espai s'explica per molts altres parámetres no turístics i és 

segurament aquesta manca de, diguem-ne, artificialitat turística el 

que paradoxalment li atorga un major atractiu turístic. Girona és, en 

aquestsentit, una ciutat amb turistes, 

D'altra banda, és cert que (malgrat que no es pot aportar cap 

evidencia estadística concloent) el nombre de turistes que visiten ¡a 

ciutat de Girona s'ha incrementat notablement. En certa manera, la 

ciutat s'ha vist beneficiada per una serie de processos generáis que 

han facilitat la valorado del patrimoni i el turisme urbá. Alguns 

d'aquests factors són globals i es poden trobar en moltes altres ciu-

tats mitjanes mediterránies; d'altres són específics i mereixen una 

análisi mes detallada. Repassem les característiques mes rellevants 

d'aquestprocés. 

La crisi de la ciutat. La crisi del turisme 

Les dues darreres décades fian general un escenari de crisi de 

models que explica la reconversió turística de la ciutat de Girona, 

D'una banda, com identifica Harvey (1989). a partirdels anys 80 la 

ciutat modernista basada en la periferia i els suburbis, en una trama 

urbana mal connectada amb l'eixample fora murailes, ha creat un 

efecte de revalorado del centre historie i de les peces del patrimoni 

de la dutat. En aquest cas, no es tracta d'un nou cop del péndd que 

connecta amb la relectura del passat del Renaixement o del neoclas-

sicisme, sino d'una reacció contra els efectes d'un model de desen-

volupament urbá que genera insatisfacció. Probablement, aquesta 

reacció té formes diverses, és -en paraules de Harvey- «una fábrica 

urbana necessáriament fragmentada, un palimpsest de formes del 

passat superposades les unes amb les altres. i un collage d'usos, 

alguns deis quals de naturalesa efímera» (67). Sigui com sigui, a 

Toledo i Granada, a Assís i Florencia, o Avinyó i Toiosa, com també a 

Girona, la gestió urbana tía centrat una part deis seus estorbos en la 

recuperado deis centres histories, els plans de recupero italians. 

També el turisme. en el sentit modernista, mostra símptomes 

d'esgotament. La ruptura de les fronteres entre turisme i no-turisme, 

la revaloració de l'oci. la transformació de les empreses turístiques, 

la redefinidó del concepto d'autenticitat (i d'autenticitat turística) o 

la globalització de les sortides i les arribades turístiques en són un 

indid eloqüent (Donaire, 1999}. Pero sens dubte el principal atñbut 

de la crisi del model turístic tradidonal és l'obsolescéncia dds pro

ductes turístics estandarditzats, creats en massa per ser consumits 

en massa. Una part significativa deis circuits turístics contemporanis 

es guien per la recerca de la singularitat, la reivindicado de la identi-

tat deis llocs, per sobre del sentit despersonalitzat de regions turísti

ques clóniques. Peraixó, en un contextde revaloració deis llocs turís

tics com el present {Gordon i Goodall, 2000), el patrimoni de les ciu-
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tats históriques esdevé un recurs turístic de primer ordre. És l'ele-

ment que dota de personalitat i de sentit l'espai visitat, és (a frontera 

que separa els llocs únics i singulars deis escenaris buits, sense 

identitat, és segurament el principal referent (tot i que no l'únic) en 

Testratégia de diferenciació de les localitats turístiques. 

La inCersecció d'aquests processos, la crisi de la ciutat moder

nista i la crisi del turismo modernista (que son les dues cares de la 

crisi d'un model social i territorial), explica l'auge de la ciutat turísti

ca de Girona i. en general, la revitalització del turisme urbá vinculat 

ambelpatrimoni historie. 

Els fragments de Tespai turístic 

Conceptualment, alió que anomenem espai turístic és en reaii-

tat la suma de tres entitats complementarles: d'una banda, l'espai 

d'atracció és aquell element (o suma d'elenienís) que motiva el des-

plagament turístic, i que normalment está associat amb la imatge 

turística del lloc; l'espai complementari és el conjunt deis equipa-

ments tuiístics (allotjament i oferta complementaria) que facilita 

Testada del turista en l'espai de destinado: finalment, l'espai resi

dencial és l'área destinada preferentment a l'habitatge de la pobla

do (ocal. En teoría, les dutats turístiques es caracteritzen per la con

vivencia entre espai d'atracció i espai residendal: alió que realment 

consumeixen els turistes (0. iisant la terminología de John Urty. alió 

que atrau la mirada turística) és l'espai quotidiá deis residents de la 

ciutat. En la práctica, pero, el turisme tendeix a disgregar les dues 

realitats, especialment en les ciutats fiistóriques. 

Molts nuclis antics europeus pateixen un procés de museítza-

ció, una actitud purament conservacionista amb el llegat del passat 

que sovint genera una desertització d'aquestes áreas urbanes. La 

ciutat histórica esdevé una mena de pare temátic en el qual les 

peces del passat s'han buidat de la seva condidó de peces urbanes 

(ja que no teñen ciutadans) i han estat condidonades per al seu 

consum tunstic. L'exemple mes evident d'aquesta tensió és la ciutat 

de Venécia, on la pressió deis visitants ha desallotjat una part 

important del conjunt deis residents, de manera que s'está conver-

tint en una ciutat sense ciutadans, en un decorat per al consum 

turístic (Indovina, 1988). Aqüestes ciutats-museu están afectades 

perla «síndrome de Ganivet" (eltermeésd'Oriol Bohigas, 1997), en 

referencia a l'autorde Granada la bella que preconitzá la conserva-
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ció del nucli historie de la ciutat andalusa per sobre de qualsevol 

intervenció contemporánia. 

En el cas de Girona, la remodelació del nucii antic impulsada peí 

Pía Especial (PERI) de! Barrí Vell. aprovat el 1982, no está exempía 

d'aquestesperitganivetia. L'obra emblemática de l'operació, la rehabi

litado de les fagafies de l'Onyar, un remake no dissimulat del front de 

l'Anio a Florencia, era essencialment una reivindicació del valor del pai-

satge urbá. un símbol de la capacitat de transformació estética (és a 

dir, superficial, capil-lar) de! centre historie de Girona, El resultat ha 

estat un altre. En primer lloc, perqué, com és sabut, diverses institu-

cions van ubicar les seves seus a la ciutat medieval; en segon lloc, per

qué el Bam Velí ha estat l'empiagament d'un deis campus de la Univer-

sitat de Girona; pero fonamentalment, perqué les severes actuacions 

urbanístiques han afavorit una lenta recuperació de l'habitatge i la vida 

ciuíadana, Per aixó, la rehabilitado de la ciutat vella ha facilitat la con

vivencia entre l'espai d'atracció (l'objecte de consum) i l'espai residen

cial (l'área de vida urbana). La manca d'un "districte turístic" és un deis 

pnncipalsencerts de la dinámica turística de la ciutat. 

Per contra, l'espai complementan, especíalmení l'oferta d'allot-

jament, sí que s'ha allunyat de l'espai d'atracció i ha cercat la seva 

localitzadó en la dutat modema. És simptomátic que algunes de les 

actuacions embleniátiques d'intervenció en la ciutat moderna esti-

guin vinculades a raparició d'un equipament hoteler. 

El consunn de! patrimonl cultural 

Quin és l'objecte de consum deis turistes urbans? No és fácil 

que els turistes accedeixin a alió que Joaquim Nadal {1997) anome-

na «l'ánima de la ciutat». Hi ha dues limitacions: una de temporal i 

una d'espacial. En primer lloc. els turistes teñen una relació molt 

breu amb l'espai visitat, que s'accentua en el cas del turisme urbá i 

patrimonial. La condició de turista necessita d'un cert sentit d'efime-

htat. D'alíra banda, rexperiéncia turística no s'estén per tota la geo

grafía urbana sino que es concentra en un espai molt concret. De fet, 

la ciutat turística és una sinécdoque, una identificado de la part (du

tat vella) amb el tot (la ciutat). Mes enllá de les muralles o el cursde 

rOnyar. en els límits de la ciutat vdla, desapareix la ciutat turística 

com a tal. 

Per aixo, el consum turístic en els espais urbans i patrimonials 

se centra en tres elements: els nodes, els itinerarís i l'espai antic. que 

es corresponen amb tres unitats de l'espai topoiógic: el punt, la línia 

ielpolígon. 

Els nodes son els si¿ht seens, els elements puntuáis de la geo

grafía turística que han de servisitats. Sabem des de Graburn que 

l'experiéncia turística s'articula sovint entorn ü'aquests pols d'atrac

ció, una serie d'elements normalment vinculats amb el patrimoni 

historie, que formen part deis rituals de l'experíénda turística. En el 

cas de Girona. hem analitzatquatre guies turístiques pertald'identi-

ficar els principáis sight seens de la ciutat, tal com es presenta a la 

taula. Malgrat algunes diferencies puntuáis, la geografía turística de 

Girona es concentra en els estrets perímetres de la dutat medieval, 

especialment en el triangle Catedral - Sant Feliu - Sant Pere de Gallí-

gants. El vértex mes ímportant és, sens dubte, la Catedral i els seus 

atributs. Fora de les antigües muralles. només la Devesa actúa com 

a eiement d'atracció turística. 

L'articulació de Texperiéncía turística al voltant deis nodes 

genera en primer lloc problemes en la gestió de l'espai urbá. Eis visi-

tants es concentren en aquests punts d'atracció i sovint obvien la 

resta del territori, de manera que alguns elements del patrimoni 

pateixen una sobrefreqüentadó. mentre que d'altres son invisibles 

ais ulls deis turistes; d'altra banda, el turista pot identificar l'espai 

urbá antic com un «espai neutre», una área sense valor que ha de ser 

travessada per accedir ais elements d'atracció. 

El segon objecte de consum turístic en el patrimoni cultural son 

els itinerarís. Generalment. els itinerarís son la unió entre nodes a 

partir d'un fil argumental o un recorregut óptim. En el cas de Girona. 

ÍOfidna d'lnformadó i Turisme ha editat un itinerari urbá, que és el 

que segueixen una part ímportant deis visitants de la dutat. Els itine

rarís permeten una gestió más efícient deis recursos turístics, ja que 

radonalitzen els recorreguts i els nodes d'interés, i albora permeten 
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• • y i . " Girana és una connexió 
,Jt' ambelrerepaís, enla 

mateixa situació que Besalú 

dotar d'un sentitdecontinu'ítat (en alguns casos, fins i tot temática) 

l'experiéncia turística. Cal teñir present, pero, que l'ofetta de recorre-

guts ha de ser sensible a la diversitat de motivacions i interessos 

deis visítants. Aquest és el principal encert de les Llegendes de Giro-

na, un itinerari que descobreis elements d'interés "invisibles^ (com 

ara la plaga deis Raínis o la Ueona) i que proposa una visió alterna

tiva {a iTiigcamíentrelarealitatilafaula)delpatrimonidelaciutat. 

La Col-lecció Girona, Itineraris ofereix altres fils argumentáis (l'obra 

de Rafael Masó, la pedra de Girona. I'arquitectura racionalista...) 

que complementen Titinerari clássic que encara avui consumeixen 

bona part deis turistes de Girona. 

Finalment, el tercer nivell de consum deis espais de patrimoni 

historie és l'área turística, el consum del conjunt deis atribuís que 

integren la ciutat vella. Aquesta opció s'aproxima molt al concepte 

de patrimoni que planteja Vidal (1996), en la mesura que facilita 

establir un doble diáleg; d'una banda, el diáleg entre el node (Tele-

ment d'interés) i el seu context geográfic, el continent i el contingut: 

de l'altra, el diáleg entre el present i el passat, l'expressió de la 

voluntat de pervivéncia de I'ésser liumá, que és una de les defini-

cions más acceptades de patrimoni. 

És possible que les dimensions i la morfología del Barri Vell 

facilitin que alguns turistes puguin accedir no ja a determinats ele

ments construíts o a un itinerari pels elements del patrimoni, sino a 

la identitat mateixa del nucli antic, alió que podríem anomenar 

r«atmosfera patrimonial". De totes maneres, rexperiéncia turística, 

com liem vist, es concentra en la ciutat medieval i presenta dificul

táis per ampliar la seva área d'influéncia, 

Algunes intervencions urbanístiques alleugen, parcialment, la 

identificació entre ciutat vella i ciulat turística. Perexemple. la remo-

delaciá del carrer Santa Clara (1994) ha permés integrar la lógica i 

l'estética de la ciutat medieval en la ciutat nova: és un intent de la 

ciutat vella de creuar la frontera geográfica de l'Onyar. Una altra 

actuació interessant ha estat la recuperado de la muralla com a 

ronda de vianants (1984), que aliiora funciona com a mirador (els 

points ofviewúe\s pares naturals) de la ciutat vella i en proporciona 

una perspectiva inédita. Finalment, la ubicado d'un nou equipa-

ment cultural com el Museu del Cinema a la zona perímétnca del 

Barri Vell (a prop pervincular-seambeiscircuitsturístics. perólluny 

per descongestionar l'oferta en la ciutat medieval) exemplifica 

l'obertura de la ciutat moderna al turisme, 

Laciutatcomaprojecte 

La transformado urbana de Girona, del Barri Vell pero també de 

la dutat moderna, es deu. en part;. a la seva capacltat d'identificar

se amb un projecte de ciutat, una estrategia col-lectiva de renovado 

del paisatge urbá i deis seus continguts i objectius. Segurament. la 

pnmera matehalitzadó d'aquest projecte, deixant de banda el pía-

nejamenturbanístic, ha estat el Pía de Ciutat de Girona, realitzatels 

primers anys de la década deis 90. 

A diferencia de la majoría deis plans estratégics de molles altres 

ciutats mitjanes mediterránies, el Pía dona poca importancia a l'activi-

tat turística. Identifica quatre segments amb una capacitat de creixe-

ment mitjana: estudiants, viatges individuáis de joves en ruta, visites 

organitzades en autocar i turístes que provenen de les destinacions de 

sol i platja (siguí de forma individual o en viatges organitzats). Per con

tra, les principáis potencialitats se centren en les reunions de negocis i 

convencions. les visites individuáis en ruta i el turisme urbá de cap de 

setmana. El tíocument aposta per una estrategia de diversificació i de 

diferenciació, basada en els principáis atríbuts de la ciutat: el carácter 

de ciutatmitjana. el centre historie, laqualitatde vida, el centre judaic 

i la seva condició de capital de la Costa Brava, 

El Pía de Ciutat no recolzava en un esdeveniment concret (a 

diferencia de la planificado estratégica de moltes ciutats italianes) o 

en una actuado emblemática (pensó, per exemple. en les capitals 

basques), sino en un canvi de la concepdó global de la dutat i la 

seva propia autoestima. La millora de la dutat i la seva imatge de ciu

tat amb qualitat de vida s'ha consolidat com un deis principáis 

reclams turístics de Girona, Cunosament. el Pía ha esdevingut un bon 

exercid de márqueting urt:á en el sentit que li dona Williams (1998). 
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Girona, una heterotopia 

En la seva relació dialéctica amb el turisme litoral, no hi ha una 

Girona turística, sino mes aviat dues. En aquest sentit, la ciutat és 

una heterotopia. seguint el íerme de Foucault, perqué en un mateix 

espai (la ciutat) se superposen dues formes terrítoríals compíeta-

mentdiferents. D'una banda, la ciutat actúa coma centre de la regió 

turística de la Cosía Brava; aquest continu turístic només pren la 

forma de regió turística a partir de la capacitat de centralitat de Giro

na. Per aixó, Girona és el RBD {el Recreational Business Distríct, el 

CBD tufístic) de la zona turística litoral, l'espai de decisió i de coor

dinado de les estratégies publiques i prívades vinculades amb el 

turisme de sol i platja. Pero des de la perspectiva de la demanda 

(ais ulls del turista del litoral), Girona és una periferia de l'activítat 

turística, focalitzada en la finíssima pel-lícula del litoral. Girona és 

una connexió amb el rerepaís, en la mateixa situado jerárquica que 

Besalú, Barcelona, Banyoles o Figueres, una mena de vinde binari 

entre cada localitat de la costa i alguns nodes de l'interior. 

Aquesta heterotopia dibuixa les complexas relacions entre la 

Girona turística i la Costa Brava, en un doble joc de centre i períféria, 

una activitatsimultania de RBD i de visita facultativa. 

Els reptes de la ciutat tun'stica 

Malgrat que la capacitat d'atracdó de la ciutat de Girona s'ha 

incrementat de manera notable el darrer decenni, la seva potenciali-

tat en el futur haurá d'afrontar almenys els següents reptes; 

•- En el seu excel-lent diagnóstic de la societat contemporánia, 

Rifkin considera que estem assistint a una drástica reducdó del 

cicle de vida deis productes. Aquesta tendénda es manifesta també 

en l'activitat turística, de manera que els productes turístics teñen 

una vida comercial molt mes reduída que en el passat. Les repercus-

sions d'aquest procés son mes evidents per a productes que se sus

tenten en la personalitat del lloc (com en el cas de Girona) que per a 

productes temátics o esdeveniments, en qué les possibilitats de 

reinvenció son mes diverses. 

- La ciutat de Girona basa la seva capacitat d'atracdó en uns 

pocs recursos patrimonials, els si¿ht seens gironins, localitzats en el 

triangle Catedral - Sant Feliu - Sant Pere de Galligants. Les possibili

tats de creixement en el futur segurament deponen mes de la creació 

de nodes secundans i complementaris que no pas de la potenciació 

d'aquests sig/it seens convencionals. En aquest sentit, els itineraris, 

que son la forma de consum mes comuna de la ciutat turística de Giro

na, fiaurien de cercar recorreguts atternatius que posin en valor nous 

atfibuts i que siguin sensibles a la diversitat de la demanda turística. 

- Hem considerat que la ciutat turística és una sinécdoque per

qué identifica la part (la dutat vella) amb el tot (la ciutat o, si es vol, 

l'área metropolitana). Segurament. una de les prindpals estratégies 

turtstiques és la reivindicado de la dutat moderna, la connexió entre 

l'espai complementan i l'espai d'atracdó. 

- L'oferta museística de la dutat és acceptable, amb algunes 

peces singulars com el Museu d'Art o el Museu dd Cinema. No obs-

tant aixó, ía relació entre museus i turistes és encara molt feble. 

Resulta molt significatiu que les puntes de visitants s'assoleixen amb 

l'esdeveniment de "Girona, temps de florsu. Els museus son, encara 

avui, els espais sacres de l'experiéncia turística i una excel-lent opor-

tunitat per interpretar les claus de l'ánima de la ciutat. 

José Antonio Donaire es ílocun- en _\;i\><iritfíí¡ 

i prúfcífiír {If /(I HílG. 

Bibliografía 

Agnew.J.A. iDuncan.J.S.:Tí)ePort'e/'oíP/ace.UnwinHyinan, Londres. 1989, 

Bohigas, Oriol: -La reconstrucció de la ciutat», a La ciutat histórica dins la ciutat, 

Ajuniatnentde Girona, Universitat de Girona i Fundació -La Caixa», Gironu, 

1997, p. 159-165. 
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