
/14/

/15/

Les destinacions de
sol i platja han fabri-
cat la imatge d’un
turista unidimensio-
nal i superflu. Les
coses, de mica en
mica, han anat can-
viant i actualment no
és possible entendre
una destinació turís-
tica en la qual, entre
els seus ingredients,
no hi hagi un bon
museu, esglésies o
jaciments arqueolò-
gics per visitar.

Quan en el paquet de les vacances hi va
inclòs el patrimoni, podem imaginar-nos
que aquest pot passar a convertir-se en
un esquer per atreure els visitants.
Aquesta possibilitat existeix. Amb tot,
també hi ha altres formes de fer conviure
l’autenticitat del llegat cultural amb la
seva capacitat de comunicar i atreure.
Aquesta és una qüestió que preocupa els
especialistes en el patrimoni i el turisme.
Els professors de la UdG José Antonio
Donaire, responsable del Laboratori
Multidisciplinari de Recerca en Turisme
(LMRT), i Gabriel Alcalde, director de
l’Institut Català de Recerca en Patrimoni
Cultural (ICRPC), tenen una llarga trajec-
tòria de treball en aquest camp i són testi-
monis privilegiats dels canvis en les acti-
tuds dels visitants.

Qualitat versus quantitat

Els darrers anys han vist l’evolució d’un model en el qual la
voluntat d’atreure visitants ha creat dinàmiques en què s’ha
prioritzat la turistificació del patrimoni per incrementar el
nombre de visites. Aquestes pràctiques han acabat impreg-
nant diversos àmbits de la gestió local i, fins i tot, els matei-
xos equipaments. Gabriel Alcalde assegura que avui encara
es pensa en quants dinars de més se serviran als restaurants
a l’hora d’activar el patrimoni, un bé que, pel director del
ICRPC, es tendeix a veure excessivament com un objecte de
consum. Tampoc els mitjans no sembla que s’interessin gaire
pels museus si no és quan arriba el moment de donar a
conèixer el nombre de visitants. “És un error construir espais
només per als turistes”, afirma José Antonio Donaire, una
afirmació que defensa des d’un doble argument: el primer és
que deixa fora la mirada local, la qual cosa genera tensions
entre amfitrions i hostes; el segon és que fins i tot el turista
acaba reconeixent l’artifici. Com a conseqüència, s’ha estès
la idea que resident i turista són dues figures antagòniques,
tot pensant que el primer és aquell que accedeix a la cultura
d’una manera autèntica i expressiva i que el segon ho fa
d’una manera tangencial, supèrflua i, fins i tot, perversa,
expliquen els experts. Si una cosa tenen clara els dos investi-
gadors és que les accions cal fer-les des de la mirada local i,
si és necessari, adaptar-les més endavant a les necessitats
d’aquells que vindran de fora. Per Donaire, “en la gestió de
la cultura i el patrimoni és necessària l’honestedat; només
jugant amb aquesta clau el resultat funciona”.

Patrimoni, turisme i Internet

Les relacions que estableix el visitant amb el patrimoni tenen
com a característica una gran complexitat. En aquest sentit,
les noves xarxes virtuals han arribat per fer-se un lloc en
aquest escenari i renovar-lo. Internet possibilita el fet que els
turistes es relacionin amb els equipaments de manera directa,
la qual cosa, segons Donaire, “ha diluït el paper de la inter-
mediació entre l’oferta i la demanda”. Aquest nou canal ha
provocat l’emergència d’elements patrimonials que es man-
tenien ocults. Encara més en aquesta direcció, Donaire desta-
ca el fet que la xarxa ha permès el contacte dels pre-turistes
amb els post-turistes, la qual cosa ha donat a conèixer la
seva mirada i tenir-la present, perquè si una cosa s’ha vist és
que “hi ha una certa distància entre la manera com pensem
que ens miren i com ho fan en realitat”. Alcalde recorda que
els estudis de públic que des de fa anys es duen a terme el
que pretenen és conèixer què pensen les persones que
entren en contacte amb el patrimoni. Amb la incorporació de
la nova eina, aquests estudis tenen un instrument molt
potent i d’una més gran fiabilitat. En aquest escenari en el
qual les opinions circulen pel món a gran velocitat, tant
Alcalde com Donaire coincideixen que és necessari que el
patrimoni cultural disposi del seu propi discurs, tot i que cal
tenir en compte què pensa la gent i, en aquest cas, Internet
“no és un inconvenient, sinó més aviat un avantatge”, afir-
men.

La crisi del turisme de sol i platja: la reconversió

Quan el model de turisme de sol i platja entra en crisi, la
valorització del patrimoni cultural apareix com una taula
de salvació. En aquest cas és molt important ser cons-
cients que una cosa és l’objecte i l’altre el model, perquè
es corre el risc de “projectar sobre les noves estructures
els mateixos models que s’utilitzaven per al turisme de sol
i platja”, adverteix Donaire. En el cas de la Costa Brava, la
riquesa del seu patrimoni pot permetre que sigui, en opi-
nió d’Alcalde, una via per a una nova percepció d’aquest
espai, però “cal coordinació —adverteix—, perquè ara els
diferents elements patrimonials estan excessivament frag-
mentats, la qual cosa els resta visibilitat”. En aquesta
transformació també hi estan convidats els visitants, als
quals cal veure com uns aliats. Estudis recents fets en un
espai com Lloret han demostrat que els turistes que hi fan
estada visiten fins a set pobles de la rodalia cercant algu-
na cosa més que sol, platja i beguda barata. Aquest canvi
d’actitud ha de venir acompanyat d’una “adaptació dels
models de gestió a aquells que tinguin en compte aques-

Turistificació
“És un error construir espais només
per als turistes, si és així, es deixa fora
la mirada local, la qual cosa genera
tensions entre amfitrions i hostes”.

Internet
Internet possibilita el fet que els turis-
tes es relacionin amb els equipaments
de manera directa.
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Ramon Moreno Amich
Director general de Recerca

“Tot i la crisi, la inversió 
en recerca 
continuarà creixent.”

Ramon Moreno Amich és director general de Recerca de la Generalitat de
Catalunya. Des del seu nomenament, l’abril del 2007, ha treballat en el des-
envolupament del Pacte nacional per la recerca i la innovació, un objectiu
estratègic del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Se sentiria
especialment satisfet si en aquesta legislatura el Parlament aprovés la cre-
ació de l’Agència de Centres de Recerca. L’Agència ha de permetre raciona-
litzar les inversions i millorar la visibilitat del sistema de recerca de
Catalunya. És catedràtic d’Ecologia a la Universitat de Girona.

/16/

ta nova realitat”, diu Donaire. Per aconseguir-ho, els especialistes
recomanen que es limiti la capacitat de càrrega dels elements
patrimonials, perquè aquests permetin al visitant un temps d’esta-
da suficient, perquè pugui connectar amb la transcendència de
l’espai. El patrimoni ha deixat de ser el substitut de la diversió en
un dia de pluja per convertir-se en un valor afegit del temps de
lleure. És per això que cal construir els mecanismes adients perquè
tothom que ho vulgui pugui tenir alguna cosa més que un con-
tacte superficial.

Una mirada des de la universitat

D’alguna manera, el patrimoni respon a unes necessitats determi-
nades de la societat. El temps i les modes també afecten la per-
cepció que se’n té. “Cal tenir clares —diu Alcalde— a quines
necessitats pot respondre el patrimoni, perquè el farem servir
d’una manera o d’una altra en funció d’aquestes necessitats”. Per
tant, cal pensar, és necessària una reflexió teòrica que sigui un
instrument d’ajuda en la formulació dels plans d’ordenació i que
eviti que “un nucli medieval es converteixi en un pessebre”, diu
Donaire. D’altra banda, cal conèixer què demanen els visitants,
saber com es comporten per poder adaptar els tòpics a la realitat
perquè, per Alcalde, “no n’hi ha prou amb dades quantitatives”,
al mateix temps que reclama el valor de la qualitat per dimensio-
nar de manera correcta els elements del patrimoni. En aquest sen-
tit, els dos professors de la UdG tenen una dilatada experiència a
partir dels seus treballs de tesi, continuats en diverses publica-
cions. Amb aquest bagatge es demostra que els experts de la
Universitat de Girona poden exercir un monitoratge de bones
pràctiques a partir de generar interrogants i d’aportar-hi respos-
tes.

Sol i platja
“Es corre el risc de projectar
sobre les noves estructures els
mateixos models que s'utilitzaven
per al turisme de sol i platja”.

La Universitat de Girona
“Cal tenir clares a quines neces-
sitats pot respondre el patrimoni,
perquè el farem servir d'una
manera o d'una altra en funció
d'aquestes necessitats”.
La Universitat de Girona pot exer-
cir un monitoratge de bones
pràctiques a partir de generar
interrogants i d'aportar-hi respos-
tes.
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