
DOSSIER ^ •f- R F V I S T A DE OlRONA •> \ I _ ' M . ¿24 VlAUi-JLNY 2 0 0 4 " ' " L i ^ ^ y y 

Tarísme cuitara/ 
en un aspa/ ruraí 

José Antonio Donaire 

# " n els darrers quinze anys hem pogut constatar un lent 

M^ creixement del turisme en els espais naturals i en els 

fc^ espais culturáis. Ara, els escenaris rurals, els paisatges 

de muntanya mitjana, els nuclis rurals, els museus 

etnográfics o les petites esglésies romániques s'integren en el catá-

leg de prodüctes turístics contemporanis, juntamenl amb les coló-

nies Industriáis, alguns centres comerciáis, espais d'oci programats 

o centres de producció. 

La incorporado deis escenaris rurals i naturals és el resultatde 

dos processos complementaris: en primer lloc, la lenta transforma

do de les necessitats deis turistes del litoral, que complementen la 

seva estada a la platja amb la visita deis espais d'interior, uns 

espais cada vegada mes interiors. El segon és la necessitat deis 

espais urbans de visitar escenaris no només no urbans, sino també 

espais que no hagin estat transformáis per a un consum turístic. 

almenys de forma aparent. Fixem-nos que en els dos models, 

l'espai visitat es presenta com a contrapunt, el negatiu, de l'espai 

d'ongen,jas¡gui Tarea metropolitana de Barcelona o la densa urba-

nitzadó del litoral empordanés. És important destacar aquest fet: 

en essénda, els nous escenans rurals i naturals son concebuts com 

a regióos de descongestió, com els paisatges -refugi de la societat 

postmoderna. 

La regió de Salines-Bassegoda ha desenvolupat un model 

económic i territorial relativament immune ais pnndpals circuits 

turístics. Massa lluny del corredor litoral i de la segona línia de crei

xement i desproveit d'una imatge rural forta -a diferencia deis 

espais veíns de la Garrotxa o l'Empordanet-, aquesta área no ha 

rebut l'impacte del turisme amb la intensitatd'altres espais d'inte

rior veíns. Ni tan sois el pantá de Boadella ha permés la creado 

d'una demanda turística significativa, ja que el seu impacte es loca-

litza només parcialmenta l'eníom del pantá. 

Per aixó, l'oferta turística de la regió és limitada. Salines-Bas

segoda acull uns 16 hotels, de categoría normalment baixa, i amb 

una capacitat a l'entorn de les 350 places. L'oferta de campings es 

manté iguaíment en uns nivells molt discrets: tres establiments, 

amb una oferta d'unes500 places en total. Percontra, l'espai natu

ral de Salines-Bassegoda sí que ha assolit una relleváncia significa

tiva en l'oferta d'allotjament rural: amb 16 residencies cases de 

pagés esdevé una de les principáis concentracions de turisme rural 

de les comarques gironines. 
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Tanmateix, el pols turístic de la regió no está tan determinat 

pels turistes com pels excursiónistes i els segons residents, Els 

excursionistes son els visitants que no realitzen una pernoctado en 

l'área de destinació; la majoña deis visitants teñen la seva residen

cia a Tarea metropolitana de Barcelona o bé están allotjats en els 

nuclis de la costa mes septentrionals. Les segones residencies han 

tingut una incidencia significativa en aquest espai. El cens d'habi-

tatges de 1981 ja testimoniava una presencia destacada en els 

municipis de Maganet de Cabrenys, Agullana, Llers o Darnius, En 

termes relatius, el nombre d'habitatges secundaris i vacants supe-

rava el deis habitatges principáis de ia Vajol, Sant Lioreng de la 

Muga o Albanyá. El cens de 1991 va testimoniar l'increment 

d'aquestfenomen, si bé a un ritme inferior que en altres regions ve'í-

nes. Encara no es disposen de les dades del cens d'habitatges de 

2001,perólesprev¡sionsreaiitzadesa partir del CoMegid'Arquitec-

tes dibuixen un escenari en ei quai les segones residencies superen 

els habitatges principáis a tots eis municipis excepte a Navata. 

Pertant, la regió de Salines-Bassegoda mostra un comporta-

mentturístic moltfreqüent en els espais d'interior, que es basa en la 

combinado d'un contingent important d'excursionistes, una oferta 

d'allotjament amb un fort component de residencies cases de 

pagés i una notable incidencia del turisme residencial. De fet, 

aqüestes formes d'allotjament es corresponen amb diverses con-

cepdons de l'espai natural: la descoberta deis entorns naturals, el 

contacte amb el món rural o la translació de les dinámiques urba-

nes ais espais rurals. 

Els models d'espais turístics d'interior 

Aquesta situado no és un fet aíllat de la regió de Salines-Basse

goda, La intersecció entre consum turístic i espais d'oci pot 

donar lloc a cinc models que es distribueixen per la nova geogra

fía del turisme de la Catalunya interior, i que també podem dibui-

xar en aquest escenari: els espais nodals, els espais de recorre-

gut, els espais de contemplado, els espais d'evocació i els 

espais de fúgida. 

Els espais nodals son espais turístics que es caracteritzen 

per la capacitat d'atracció d'un element singular del territori. De 

fet, ractivitatturística depén amb molta freqüéncla del valorturís-

tic deis nodes del territori, els seight seeing, alio que ha de ser 

visL Aquesta práctica és propia del turisme urbá: la visita a un 

espai monumental tendeix a estar estructurada en una complexa 

jerarquía de nodes que son visitáis pels turistes d'acord amb uns 

criteris socialment acceptats. Per alxó, en moltes ocasions la 

práctica turística és menys una experiencia (Iliure, sincera) i mes 

un ritual (social, programat), en el qual el visitant segueix una 

serie de pautes universals: quins objectes s'han de mirar, quines 

panorámiques admirar, quins itineraris hem de recorrer... 

Aparentment, els espais naturals o culturáis d'interior no 

semblen respondre a aquest comportamenL Tanmateix, en els 

darrers anys és fádl constatar una creixent adaptado del model 

de consum urbá ais escenaris naturals i, pertant, una creixent 

incidencia deis espais nodals en les árees d'interior. Seduíts per 

la necessitat de «situar els llocs turístics en el mapa mental deis 

visitants», les imatges turístiques se simplifiquen, es llimen, i 

s'acaben basant en uns pocs recursos capitals: els monestirs 

mes rellevants, els cims que sobresurten en l'skyline natural, els 

volcans, els llacs, lesvisuals... 

L'área de les Salines-Bassegoda no disposa d'un element 

singular amb prou capacitat d'atracció per crear un model 

d'espai nodal. En certa manera, la seva geografía i la seva histo

ria complexa refusen la simplificado deis models turístics basats 

en uns pocs recursos. Paradoxalment, Túnic element que actúa 

com un node turístic és un element artifidal, una pega sobrevin-

guda que s'ha anat aposentant en el paisatge per efecte del 

temps: el pantá mal anomenatdeSoadella. El pantáésun imant 

turístic singular, que ha generat una demanda significativa afreta 

per les activitats náutiques. 

Els espais de recorregut son espais turístics en els quals la 

slmplificaciódel'escenari natural o rural ésméssubtil. Pertalde 

descodificar els complexos signes de la natura o deis entorns 
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rurals, l'espai és presentat com un text, com una narració. A par

tir d'un fil argumenta! (un tema), el visitant entén alguns ele-

ments del territori, de manera que els ilocs turístics poden ser 

«consumits» a partir deis seus itineraris. En realitat, els itineraris 

son també una versió simplificada de la realitat, una sinécdo

que, ja que es pren la part peí tot. En aquest cas, el territori de 

Salines-Bassegoda disposa d'una serie d'elements que admeten 

fácilment una estructura de recorregut: els elements megalítics, 

les esglésies o els elements naturals. 

Un deis actius turístics mésrellevants d'aquestespai son els 

monuments megalítics entre Aguliana i Darnius. Aquesta ruta pot 

integrar peces tan singulars con el dolmen del Mas Puig de 

Gañeres, el menhir de Pedra Dreta, el dolmen Jaga d'en Torrent, 

el menhir de Can Puig, el dolmen de Rocalba, la Barraca del Ua-

dre o el Roe deis Frares. Aquests vestigis cor necten de fet amb 

les restes deis Pirineus mes orientáis i poden e.sdevenir un recurs 

turistic notable, per la simbiosi entre el patrinioni preriistóric i 

l'escenari natural en qué s'integra. 

La regió de Salines-Bassegoda és també un exceMent expo-

nent de la vitalitat deis espais mes septentrionals de Catalunya 

durant Taita edat mitjana. Els elements patrimonials que hem 

heretat d'aquest període no teñen un valor singular de.itacable, 
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pera sí un interés en el seu conjunt. Amb l'excepció de la pondera

da església de Santa María d'Agullana, declarada bé cultural 

d'interés nacional el 1984, i d'algunes peces aíllades, el principal 

interés del patrimoni d'aquesta regió és relevada concentrado de 

monestirsi esglésiesen un territorl reduit: el monestirbenedictíde 

les Escaules a Boadella, l'esglésla de Santa Eugenia d'Agullana, 

Santa Maria de Darnius, el monestir ramánic de Sant Lloreng de 

Sous, Sant Pere d'Albanya, el santuari de Mare de Déu del Mont, 

i'església prerománica de Sant Brig de Maganet de Cabrenys,.. La 

suma d'aquests centres permet imaginar un espai de recorregut 

que s'aproximi (amb les distancies necessáries) al model turístíc 

promogut des de la Valí de Boí. En aquest cas, l'esséncia de l'ofer-

ta turística del territori es basa en la construcció d'ltineraris. 

Finalment, també és possible construir una 'marrado espa

cial» (un espal de recorregut) en l'área de Salines-Bassegoda a 

partir deis seus elements naturals. El curs de la Muga és un deis 

elements que dibulxa la geografía d'aquest espai, juntament amb 

els darrers esforgos del quaternari per modelar el paisatge (les 

coves de les muntanyes d'Albanya, els cingles de la Parada, la 

cova de i'Avenc de la Calma de Llers...) o alguns elements vege

táis singulars: el suro de la Pubilla de Maganet de Cabrenys, els 

imponents suros de Porxás, el Fadrí o Can Rabit a Agullana, o el 

monumental plátand'en Massota Darnius. 

Per la seva banda, els espais de contemplació Intenten arti

cular la seva oferta turística a partir de la seva complexitat. Impli

ca assumir que els espais son el resultat del modelat del temps i 

de processos lents, que se superposen, de manera que cap lectu

ra sintética pot apropar-se a la personalitat del lloc. Aquesta és 

segurament l'opció turística mes efectiva per a la regió de Sali

nes-Bassegoda, ja que la personalitat del lloc demana lectures 

complexes, que permetin la integrado de peces de desigual 

importancia turística i categoría. El catáleg d'elements suscepti

bles de ser contemplats és, certament, molt divers: el record de la 

Via Augusta en el nucli de l'Estrada, les restes de l'activitat del 

suro en el segle XVIII a Agullana o Darnius, els pous de glag, les 

perspectives del Moíxer o el Canigó, les ínscripclons amb la taula 

de jocs de I'església de Santa Maria d'Agullana, les restes del 

castell de Mont-roig, la trama urbana de Maganet de Cabrenys, el 

curs de la Muga o les coves de les muntanyes d'Albanya. 

L'actítud de contemplado turística respon a dues necessitats 

complementarles. En primer lloc, el plaer del gaudi estétic. La lec

tura romántica del territori que ha heretat la mirada romántica pri

vilegia preclsament els escenaris naturals, els cursos d'aigua, la 

muntanya mitjana, el manteniment de sistemes agrícoles tradi-

cionals, les perspectives deis cims majors del Nord i la presencia 

liunyana del mar. En certa manera, la regió de Salines respon a la 

imatge idealitzada de la natura que s'tia construít socialment a 

partir deis parametres romántics. El risc, en aquest cas, és la 

museítzació del terniori: el manteniment d'uns elements tradicio-

nals que, portats al seu extrem, nega el present i, en conseqüén-

cia, la construcció del «passatdelfutur». Ensegon lloc, els espais 

de contemplació poden estar acompanyats d'una actitud d'apre-

nentatge: el territori és un text que ha de ser llegit en la seva com

plexitat. A mesura que el visitant es desplaga per l'espai, desco-

breix els elements del territori (els castells, els meníiirs, les esglé-

sies, els suros...) que l'ajuden a entendre la seva identitat. En 

molts casos, aqüestes lectures del territori necessiten un «intér-

pret" que faciliti la descodificació deis signes que son invisibles 

ais ulls del visitant, com els guies, els centres d'interpretació, les 

oficines d'informacló, els museus o la informado editada. 

De forma complementaria, els espais d'evocació son una 

forma de presentar els llocs turístics a partir de la seva personali

tat tiistórica. A diferencia de l'anterior model, en aquest cas 

l'accent recau en un período historie o en un esdeveniment que 

ha deixat la seva petja en el territori. De totes formes, la majoria 

deis elements del passat son avui ja inexistents, invisibles, de 

manera que els espais d'evocadó necessiten un esforg de recrea

do o d'informadó addidonals. Ara, el valor del territori no recau 

tantenelqueés, sinóenelquehaestat. 
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Segurament un deis elements mes importants en la recons-

trucció deis espais d'evocació a la regió de Salines-Bassegoda 

(potserjuntament amb l'activitat surotapera i l'alta edat miljana) 

és el camí de rexili. La Vajol va ser la porta de sortida de molts 

exiliats en els darrers dies de la Catalunya republicana, com ho 

testimonia el monument a Companys. Els municipis mes septen-

trionals van ser, durant anys, un espai de frontera permeable 

entre Franga i Catalunya, un escenari de centraban, de maquis, 

de Texili i, en definitiva, de la resistencia d'un model cultural i 

social amenagat. Pertant, l'espai de les Salines potser un espai 

d'evocació, que permeti reviure el llarg camí cap a l'exili que 

s'iniciava en aquest paratge. 

Finalment, els espais d'interior poden ser també concebuts 

com a espais de fúgida. En certa manera, els espais naturals i 

rurals son els escenaris contemporanis que no están sotmesos al 

rigor i el control de la vida urbana. Per aixó, en rimaginari coMec-

tiu associem l'aventura i el risc ais espais naturals. La regió de 

Salines-Bassegoda no és immune a aquest procés. Sens dubte, 

la versió mes important d'aquest procés és la consolidació 

d'aquesta área en els circuits de bicicleta tot terreny de les 

comarques gironines, grácies al valor paisatgístic i a les condi

ciona del relleu, que facilita la combinado de pendents diversos. 

Les rutes de BTT de Salines-Bassegoda agrupen 585 quilóme-

tres, organitzats en una densa malla de 30 rutes: verdes (135 

km), blaves(231 km), vermeNes(98km) i negras (121 km). 

La práctica de la bicicleta de muntanya conviu amb els sen

dera que creuen el territori, els vedats de cacera major, el vedat 

de Bassegoda o la incipient práctica (encara no estructurada) 

deis esports de risc en aquest espai. En aquest cas, l'espai natu

ral és concebut com un espai de fúgida, alternatiu a l'ámbit urbá, 

en el qual podem «vencer» literaíment els reptes que ens plante-

ja la natura. Es tracta de donar resposta a la necessitat d'un risc 

controlat, en oposició a la planificado i el rigor de ía vida urbana. 

En definitiva, l'espai de Salines-Bassegoda és un escenari 

turístic amb una evident capacitat de creixement, per la seva 

adaptado a perfils de demanda molt diferents i per la seva ubi

cado estratégica (relativament propera a la zona litoral i a cavall 

entre l'Empordá i la Garrotxa). Tanmateix, el seu futur turístic 

estará condicionat peí model que prevalgui: el desenvolupament 

de segones residéndes d'acord amb la tendencia manifestada 

en altres espais de muntanya, la creado d'itineraris, la potencia-

ció deis espais d'evocació amb l'ajut de centres d'interpretació i 

espais museográfics o el desenvolupament d'activitats esporti-

ves i de risc. Com en altres espais, la capacitat de planificado i 

ranticipació deis impactes serán les claus del model turístic 

resulta nt. 

José Antonio Donaire 
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