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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Rellevància del tema 

Quan es viatja, no només es vol conèixer una nova destinació sinó que es busca fer una 
immersió en una altra cultura, fora del lloc de residència habitual, que permeti enriquir-se 
personalment i a través d’experiències durant les vacances.  

 

En moltes ocasions, els productes turístics es compren abans de consumir-los, cal que les 
organitzacions gestores de destinacions siguin capaces de crear una potent imatge de 
marca que transmeti confiança als potencials viatgers per tal de poder influir en el procés de 
decisió i de compra de les seves vacances i experiències. Els turistes, ja no estan només 
interessats en comprar un producte sinó que volen comprar i gaudir de les experiències que 
es troben darrera aquest producte (Woodside & Megehee, 2010: citat a Gravili, Rosato, & 
Iazzi, 2017). Amb la intenció de les destinacions de tenir i mantenir un avantatge competitiu 
respecte els seus competidors, la tendència de crear marques turístiques a l’entorn de 
diferents històries i la transmissió d’aquestes marques a través d’experiències memorables 
ha anat guanyant rellevància en els darrers anys.  

Des de fa temps, dins les estratègies de màrqueting s’ha incorporat una eina de branding 
anomenada storytelling considerada una tècnica efectiva per comunicar una marca turística 
perquè permet convertir els mites i llegendes en una experiència tangible (Yavuz, Sumbul, 
Elpeze, & Derdiyok, 2016). A través d’aquests mites i històries, acompanyats d’un argument 
i uns personatges, el turista coneix millor la destinació. A partir d’aquests intangibles en 
forma d’històries i llegendes, la marca turística esdevé diferent a la resta i adquireix un valor 
positiu (Yavuz et al., 2016) ja que aquestes esdevenen reals a través d’imatges i transmeten 
els valors de la destinació d’una forma més dinàmica (Akgun, Zehir, Ayar, & Keskin, 2016) 
proporcionant així, un avantatge competitiu a la destinació, aconseguint que les experiències 
turístiques que hi tenen lloc s’enriqueixin (Kim & Youn, 2017) i que siguin recordades pels 
visitants, creant un vincle real entre el visitant i la destinació. 

 

La comunicació de les destinacions a través de l’storytelling encara es considera un format 
nou. Per aquest motiu, i d’acord amb Yavuz et al., (2016), que afirma que encara no s’ha 
realitzat gaire recerca sobre l’storytelling en relació al branding de les destinacions, aquest 
treball es basa en una recerca acadèmica sobre el concepte de l’storytelling i la seva 
aplicació a l’hora de crear la marca d’una destinació, centrant-se posteriorment en Girona 
com a cas d’estudi, mitjançant el qual s’analitzaran les llegendes de Girona per veure la 
seva possible aplicació com a eina storytelling a l’hora de comunicar la marca de la 
destinació. 
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1.2. Objectius 

Aquest treball ha sorgit a partir de l’interès de conèixer com les destinacions apliquen 

l’storytelling per tal de crear la seva marca turística a través de la transmissió d’històries i 

mites que reflecteixen la història cultural de la destinació.  

Per aquest motiu, el principal objectiu d’aquest treball final de grau és determinar com les 

destinacions turístiques poden utilitzar l’storytelling com a estratègia de marca. S’utilitzarà la 

destinació Girona com a cas d’estudi per veure com es podria utilitzar l’explicació i la 

transmissió de les llegendes tradicionals de Girona com a eina storytelling, dins l’estratègia 

de marca i de promoció de la ciutat. 

 

1.3. Estructura del treball 

Per tal de realitzar aquest treball, s’ha partit d’una recerca bibliogràfica per poder elaborar el 

marc teòric. Aquest es divideix en dues parts; la primera tracta el branding, la identitat de 

marca i l’aplicació del branding en turisme i, la segona, tracta el concepte storytelling i la 

seva relació amb el branding i el turisme. 

A continuació s’hi troba el cas pràctic, que consisteix en dues entrevistes personals i l’anàlisi 

d’una mostra de les Llegendes de Girona. En primer lloc, s’ha entrevistat a la Sra. Charo 

Errando, tècnica en turisme de l’Ajuntament de Girona i al personal de l’Oficina de Turisme 

de Girona per tal de conèixer com s’enfoca l’estratègia de creació de marca i promoció de la 

ciutat i també com es promocionen, s’expliquen i es transmeten les Llegendes de Girona als 

turistes. En segon lloc, s’ha realitzat l’anàlisi d’una mostra de les Llegendes de Girona per tal 

de determinar quins elements de la ciutat i quins llocs hi apareixen i poder veure quina és la 

repercussió turística que aquestes poden tenir.  

Un cop finalitzada l’anàlisi s’hi troben les conclusions, elaborades a partir dels resultats de 

l’anàlisi qualitativa realitzada a la mostra de les Llegendes de Girona per tal de poder 

respondre a la pregunta de recerca plantejada prèviament i donar resposta als objectius 

secundaris plantejats.  
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2. METODOLOGIA 

Per tal de dur a terme la recerca i l’anàlisi que planteja aquest Treball de Final de Grau s’ha 

fet, en primer lloc, una recerca bibliogràfica i documental online i una revisió d’articles i 

estudis relacionats amb el tema i els objectius establerts per aquest treball de recerca. Les 

fonts utilitzades són secundàries – articles i estudis – extrets de la base de dades de la 

Universitat de Girona.  

Pel que fa a l’estudi de cas, s’ha decidit fer una anàlisi de contingut d’algunes de les 

Llegendes de Girona que s’han anat transmetent al llarg dels anys i que s’utilitzen en la 

promoció i divulgació de la cultura i les tradicions de la ciutat. L’estudi de cas, té un caràcter 

fonamentalment inductiu, ja que es pretén extreure conclusions generals a partir de la 

observació del contingut d’una mostra d’algunes de les Llegendes de Girona. La 

metodologia emprada és essencialment qualitativa. S’utilitzarà l’anàlisi de continguts, 

considerat un dels mètodes en auge dins les recerques socials (Neuendorf, 2002; 

Krippendorf, 1980: 21: citat a Hall & Valentin, 2005) que se sol utilitzar en la recerca de 

diferents tipologies de comunicació humana, ja sigui a través de textos, imatges, vídeos, 

àudios, entre altres (Camprubí & Coromina, 2016). Es podria definir com un mètode de 

recerca observacional utilitzat per analitzar de manera sistemàtica diferents formes de 

contingut (Kolbe & Burnett, 1991: citat a Camprubí & Coromina, 2016) considerat apte per a 

l’anàlisi i interpretació sistemàtica de materials que permetin identificar patrons, temàtiques i 

diferents significats dins un element de comunicació concret (Camprubí & Coromina, 2016). 

La investigació qualitativa o anàlisi de contingut és doncs una recerca observacional que 

s’utilitza sistemàticament per avaluar de manera simbòlica tot tipus de contingut de registre 

comunicatiu i que també s’utilitza per examinar els contextos dels textos escrits pels propis 

turistes (Hall & Valentin, 2005) una fase en la qual es processa la informació per poder 

transformar el contingut comunicatiu en dades que poden ser resumides i comparades a 

través d’unes regles objectives i sistemàtiques de categorització de la informació 

(Kassarjian, 1977). Alhora, s’ha utilitzat el programa Nvivo com a programa d’anàlisi de 

dades a l’hora d’examinar el text ja que permet codificar les paraules clau determinades per 

a la recerca i poder identificar-les dins el text (Hall & Valentin, 2005). Els resultats extrets de 

l’anàlisi es fonamenten en la interpretació de les dades per tal d’identificar els diferents 

elements que formen les Llegendes de Girona que es transmeten als turistes com a part de 

la història cultural i tradicional de la ciutat. 
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De les entre trenta i quaranta llegendes històriques de la ciutat de Girona que formen la 

població, s’ha determinat una mostra de vint-i-una. Les llegendes escollides es troben al 

llibre de Vivó i Siqués (1989) “Llegendes i misteris de Girona” i també a “Llegendes de 

Girona. Itinerari pel Barri Vell” de Garcia i Cornellà (1956). La mostra de llegendes es troba a 

continuació a la Taula 1. Per tal de determinar la mostra objecte d’anàlisi per a aquest treball 

s’ha fet una recerca a les pàgines web oficials de Ajuntament de Girona (2018a; 2018b), a la 

de l’Associació Guies de Girona (2018), a partir de les quals s’ha observat quines són les 

llegendes mencionades i llavors s’ha complementat la mostra amb les llegendes utilitzades 

per a la creació del llibre “Llegendes de Girona. Itinerari pel Barri Vell” de Garcia i Cornellà 

(1956) i també les que apareixen al llibre “Llegendes i misteris de Girona” de Vivó i Siqués 

(1989). A l’hora d’analitzar el contingut d’aquestes llegendes, s’han seleccionat els textos del 

llibre “Llegendes i misteris de Girona” de Vivó i Siqués (1989) i també alguns textos de 

“Llegendes de Girona. Itinerari pel Barri Vell” de Garcia i Cornellà (1956). 

 

Taula 1. Mostra de les Llegendes de Girona 

Títol de la llegenda Recursos on es menciona 

El bou d’or (Ajuntament de Girona, 2018a; Garcia i 
Cornellà, 1956; Vivó Siqués, 1989) 

El cap de l’ajuntament Garcia i Cornellà (1956) 

El carrer del llop (Garcia i Cornellà, 1956; Vivó Siqués, 1989) 

El Falcó d’en Cap d’Estopes (Ajuntament de Girona, 2018a; Ajuntament 
de Girona, 2018b; Associació Guies de 
Girona, 2018; Garcia i Cornellà, 1956; Vivó 
Siqués, 1989) 

El fantasma de la jueva Vivó Siqués (1989) 

El Tarlà de l’Argenteria (Ajuntament de Girona, 2018a; Ajuntament 
de Girona, 2018b; Associació Guies de 
Girona, 2018; Garcia i Cornellà, 1956; Vivó 
Siqués, 1989) 

El vampir de la Rambla (Ajuntament de Girona, 2018b; Garcia i 
Cornellà, 1956) 

En Banyeta (Ajuntament de Girona, 2018b; Associació 
Guies de Girona, 2018; Garcia i Cornellà, 
1956) 
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Gerió, fundador de Girona. (Ajuntament de Girona, 2018a; Vivó Siqués, 
1989) 

L’emperador de la barba florida Vivó Siqués (1989) 

L’espasa de Carlemany Garcia i Cornellà (1956) 

La bruixa de la catedral (Ajuntament de Girona, 2018a; Ajuntament 
de Girona, 2018b; Associació Guies de 
Girona, 2018; Garcia i Cornellà, 1956; Vivó 
Siqués, 1989) 

La cadira de Carlemany (Garcia i Cornellà, 1956; Vivó Siqués, 1989) 

La campana Beneta (Àngels i campanes) (Garcia i Cornellà, 1956; Vivó Siqués, 1989) 

La Cocollona (Ajuntament de Girona, 2018b; Associació 
Guies de Girona, 2018; Vivó Siqués, 1989) 

La creu de foc Vivó Siqués (1989) 

La Font d’en pericot (Les fonts prodigioses) (Garcia i Cornellà, 1956; Vivó Siqués, 1989) 

La lleona (Ajuntament de Girona, 2018a; Ajuntament 
de Girona, 2018b; Associació Guies de 
Girona, 2018; Garcia i Cornellà, 1956) 

La majordoma de Sant Narcís (Ajuntament de Girona, 2018b; Associació 
Guies de Girona, 2018; Garcia i Cornellà, 
1956; Vivó Siqués, 1989) 

Les mosques de Sant Narcís (Ajuntament de Girona, 2018a; Associació 
Guies de Girona, 2018; Vivó Siqués, 1989) 

Sant Feliu i el Lladre Garcia i Cornellà (1956) 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

Una vegada determinada la mostra s’ha procedit a fer una anàlisi de continguts d’aquestes a 

través de la codificació de paraules clau d’acord amb les variables “personatges”, “lloc”, 

“objecte”, “conflicte” i “missatge”, determinades a la Taula 2 dins el cas pràctic. 

Posteriorment, s’ha procedit a fer una anàlisi dels resultats.  

 

Finalment, també s’han utilitzat fonts primàries. S’han realitzat tres entrevistes personals per 

tal de conèixer quina és l’estratègia i la organització que l’Ajuntament de Girona i 

l’Associació de Guies de Girona segueixen en relació a la promoció i la transmissió de les 

Llegendes de Girona. Les persones entrevistades són la Sra. Charo Errando, tècnica en 

turisme de l’Ajuntament de Girona, el personal de l’Oficina de Turisme de Girona. Amb la 
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finalitat de conèixer quin és el material i la informació que s’ofereix al visitant en relació a les 

Llegendes de Girona, tant a través de canals offline com online. També s’ha entrevistat a la 

Sra. Margarita Alburnà, presidenta de l’Associació de Guies de Girona, per veure quin paper 

tenen les Llegendes de Girona dins la promoció i la creació de marca de la ciutat i veure de 

quina manera són promocionades a través dels diferents canals utilitzats des de 

l’Ajuntament de Girona com a ens gestor de la destinació. Per poder realitzar les entrevistes, 

un cop tingut clars els punts objectiu de la investigació, s’ha portat a terme el 

desenvolupament de les preguntes, les quals són preguntes obertes i elàstiques que han 

permès a l’entrevistat desenvolupar-se i explicar altres aspectes relacionats amb les 

preguntes demanades. S’han dissenyat dos tipologies d’entrevista, les quals han estat 

adaptades a cada persona entrevistada. 
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3. MARC TEÒRIC 

Avançant el que es veurà, en aquest capítol s’hi tracten els conceptes relacionats amb el cos 

del treball, com la definició del concepte branding i el concepte, la seva relació entre ells i la 

seva aplicació en el sector del turisme.  

3.1. Concepte i components del branding 

Segons Stern (2006) el concepte de branding va començar a formar part del màrqueting 

l’any 1922. Es va començar a utilitzar en aquesta disciplina com una expressió per indicar la 

propietat, però el mateix concepte, ja s’havia utilitzat anteriorment en altres contextos. Velilla 

(2010) afirma que l’origen remot d’aquest concepte branding prové de l’escandinau brandr 

que significa cremar. Aquest origen remot a les llengües del nord d’Europa coincideix amb el 

que afirma Bastos & Levy (2012) “una altra evidència de la connexió entre cremar i marca es 

troba a les expressions alemanyes “es brennte” (s’està cremant) i “der Brand” (el foc)”. 

També cita en el mateix article a Moore and Reid (2008) que parlen sobre la connexió entre 

el branding i alguns mots de l’islandès que comparteixen el mateix significat. Tots tres autors 

comparteixen que l’origen del concepte es relaciona amb el foc i la seva utilització per deixar 

un distintiu en un objecte. A més, coincideix amb l’antiga tradició d’utilitzar el foc per marcar 

el bestiar per indicar-ne la seva propietat (Velilla, 2010). 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, el concepte de branding no va entrar dins el sector del 

màrqueting fins al S. XX. Als seus inicis s’utilitzava per anomenar objectes i posteriorment 

s’hi van afegir altres connotacions que hi aportaven un valor afegit. Al 1920 alguns 

consideraven el branding com un fenomen publicitari utilitzat en les vendes de forma 

agressiva. També reconeixia que els clients compraven cada vegada més segons les 

marques i no pels propis mètodes de venda (Bastos & Levy, 2012). Al 1925, Edmund Brown 

va escriure que aquest concepte no significava només el dret de propietat o una marca 

registrada sinó que també aportava informació sobre la diversitat i la qualitat dels productes 

(Bastos & Levy, 2012). Les marques s’han entès com un símbol per identificar un producte i 

diferenciar-lo dels competidors (Velilla, 2010; Aaker 1998: citat a Chaves, 2017). No obstant, 

actualment es considera que el que defineix una marca no és només la descripció d’un 

producte tangible sinó la suma d’aquesta amb les idees que romanen a la ment de la seva 

audiència. No és només com la marca pretén definir-se sinó també com és entesa en el 

mercat pels seus consumidors (Velilla, 2010) ja que, segons afirmen alguns entesos, 

pretenen adquirir i transmetre un significat (Urde, 2013).  Segons Fennell (1978) una marca 



L’storytelling com a eina de promoció turística 

 
 

11 

sorgeix a partir de les necessitats que motiven la recerca de productes que solucionin 

determinats problemes (Park, C. W., Jaworski, B. J., & MacInnis, 1986) i el logotip, el nom, el 

recobriment, el disseny i com es comunica aquesta, són conseqüències de les estratègies 

de branding que aplica l’empresa (Chaves, 2017). Per definir una marca cal establir uns 

valors que la defineixin. Si només es tracta com un nom no se li atribueix la rellevància 

necessària (Kotler, 2011: citat a Chaves, 2017). 

Aquesta idea coincideix amb el que ja escrivia Meenaghan (1955), que resumeix que la 

principal funció de la publicitat és aconseguir que una marca tingui una personalitat 

particular per tal que el mercat la percebi d’acord amb el que vol transmetre. Per aconseguir 

això, cal atribuir-li a la marca uns valors o associacions específiques, tant funcionals com 

simbòliques (Bastos & Levy, 2012).  

Correa (2009) exposa que perquè una marca sigui percebuda a la ment dels seus 

consumidors cal tenir en compte tres etapes: la diferenciació dels competidors, la raó de 

preferència d’escollir aquesta marca i no una altra i la creació d’una relació emocional entre 

el consumidor i la marca (Chaves, 2017). Aquest coincideix amb altres autors que afirmen 

que les marques tenen tres funcions generals, afavorir l’elecció davant diferents opcions, 

aportar seguretat sobre la qualitat del bé o servei i aconseguir que el consumidor se senti 

identificat amb la marca (Chaves, 2017).  

Les marques s’expressen a través de diversos signes com són el logotip, la identitat, el nom, 

un producte, el seu embalatge, etc. El nom és el component de la marca que li proporciona 

personalitat i permet que aquesta sigui coneguda pel seu públic; sol ser l’element més 

conegut de la marca i perdura en el temps sense ser objecte de modificacions (Velilla, 

2010). El logotip en canvi, és un signe que pot ser gràfic i correspon amb un conjunt de 

signes visuals, amb unes característiques i uns colors que volen representar la marca. 

Aquests signes són els que ajuden a materialitzar la identitat corporativa de la marca 

juntament amb elements interns de l’empresa com poden ser els valors o els mateixos 

treballadors (Balmer, 2001).  

 

El concepte de branding es troba en evolució constant degut al creixement del mateix sector 

i també degut a la incorporació de les noves tecnologies que es troben en una evolució 

continuada. Per aquest motiu, aquest concepte ha patit i patirà diverses transformacions 

(Bastos & Levy, 2012). El que va començar significant només l’acte d’indicar la propietat dels 

objectes materials, s’ha transformat en un concepte que engloba la personalitat general que 
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una empresa vol que el mercat percebi, el conjunt d’idees que aquesta vol que els seus 

consumidors tinguin a la seva ment (Bastos & Levy, 2012; Velilla, 2010). A més, les marques 

també incorporen personalitats que tenen poder d’influència no només en l’acció de compra 

dels consumidors sinó també sobre la imatge que aquests tenen sobre la marca (Aaker et 

al., 2004; Swaminathan et al., 2009: citat a Bastos & Levy, 2012). Actualment, s’ha convertit 

en un element multidimensional i amb la capacitat de ser canviat, ha esdevingut un element 

que incorpora certa flexibitat (Bastos & Levy, 2012). 

 

3.1.1. Identitat de marca 

Quan es crea una marca i es defineixen els seus valors, el nom, el logotip, l’eslògan, 

l’embalatge, etc, també cal definir-ne la seva identitat. Segons Balmer, la identitat d’una 

empresa engloba els elements tangibles i intangibles que la diferencien de la resta. A més, 

es complementa amb les accions que els líders d’aquesta duen a terme juntament amb els 

valors, les estratègies, l’estructura empresarial i la forma de comunicar pròpia (Balmer, 

2001). Aaker al 1996 afirma que les identitats de marca parteixen d’una identitat o essència 

atemporal, que no es modifica al llarg de la trajectòria d’aquesta (Urde, 2013). En el mateix 

article, s’expressa que els elements clau de la identitat de marca són l’objectiu i els valors de 

l’empresa (Urde, 2013). Aquesta definició coincideix amb la que apareix a Blombäck & 

Ramírez-Pasillas (2012) on s’afirma que la identitat de marca corporativa engloba els valors i 

característiques que han estat determinats per descriure la marca i per tant, que es volen 

transmetre als consumidors (Blombäck & Ramírez-Pasillas, 2012). Quan aquesta identitat és 

comunicada de manera adequada, es crea un indici a la ment dels consumidors (Urde, 

2013) que permet crear una construcció social (Blumer, 1969, Solomon, 1983; Silverman, 

1993: citat a Urde, 2013) que serà percebuda de diferent manera per cada individu (Balmer 

and Greyser, 2002, 2003: citat a Urde, 2013). Blombäck & Ramírez-Pasillas (2012) 

afegeixen que, quan la identitat de marca es transmet al mercat en forma de reputació i 

imatge de marca, aquesta connecta amb altres aspectes i expectatives dels consumidors 

(Balmer i Greyser, 2002: citat a Blombäck & Ramírez-Pasillas, 2012), es transmet al mercat 

informació sobre què es vol que el consumidor esperi de l’empresa (Blombäck & Ramírez-

Pasillas, 2012). Segons Blombäck & Ramírez-Pasillas (2012) la identitat de marca 

corporativa és un element que pot canviar, no és estàtic, ja que depenent de com es 

comunica aquesta, l’audiència d’una marca pot connectar i interpretar aquesta informació de 

diferents maneres (Blombäck & Ramírez-Pasillas, 2012). 
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Alguns autors, emfatitzen la diferència entre la identitat corporativa i la marca corporativa; 

defineixen que la identitat corporativa és la base de la marca corporativa. Així doncs, la 

marca corporativa correspon amb la manera en que una empresa es pot diferenciar de la 

resta a través de diferents eines comunicatives i del seu comportament (Blombäck & 

Ramírez-Pasillas, 2012). Altres autors com Balmer (2001) diferencien cinc tipus d’identitat 

que defineixen una marca o empresa. A través d’aquestes cinc tipologies Balmer (2001) 

conclou que les empreses es formen a partir de diverses identitats i que, per tant, la identitat 

corporativa es construeix a partir d’una barreja de diferents identitats de la pròpia empresa 

(Balmer, 2001). En conseqüència, Blombäck & Ramírez-Pasillas (2012) indiquen que la 

formació d’una identitat no es redueix a les característiques internes de l’empresa (Blombäck 

& Ramírez-Pasillas, 2012). Un cop definida la marca corporativa d’una empresa partint de la 

identitat corporativa, aquesta marca permet ser entesa i coneguda pels diferents col·lectius. 

La marca que en sorgeix  aporta un significat a l’empresa que, a més de definir què és i què 

no és l’empresa, orienta als consumidors i/o col·lectius entre les diferents marques existents 

(Balmer, 2010). Un cop creada la marca, aquesta crea un valor corporatiu que es troba 

present en la ment dels consumidors, que hi creen una connexió emocional que els ajuda a 

posicionar aquesta marca vers altres marques i que contribueix a la definició de qui són 

aquests consumidors que hi estableixen una relació (Balmer, 2010). Per aquest motiu, en un 

context global com és l’actual per a moltes grans empreses, on pot existir una gran distància 

física entre els productors, consumidors i altres agents implicats en l’activitat empresarial i 

els consumidors, la identitat i la marca corporativa contribueixen a la creació d’una 

consciència de marca com la que es produeix de manera intrínseca en els petits mercats on 

no existeix una gran distància física entre els diferents agents i la seva audiència (Balmer, 

2010).  

 

3.1.2. Branding a les destinacions turístiques 

Els turistes i potencials turistes reben una gran quantitat d’informació sobre diferents 

destinacions que comparteixen característiques similars. Per aquest motiu, les destinacions 

volen, a més d’estar incloses en la sevament, ser diferents a la resta per aconseguir ser 

l’elecció final del viatger. 

Segons Morrisson & Anderson (2002), la marca d’una destinació turística es pot definir com 

la manera en la que la mateixa destinació comunica la seva identitat diferenciant-la de la 

resta de destinacions. Això comporta que la marca ha de fer la funció d’identificar i 
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diferenciar-se de la resta (Qu, Kim, & Im, 2011). UNWTO defineix la marca d’una destinació 

com la identitat competitiva d’un lloc. Alhora, també afirma que és “l’essència de la 

destinació des de la perspectiva dels seus potencials visitants” (UNWTO, 2009). Aquesta 

segona definició fa referència al que Cai (2002) esmentava en el seu article com a imatge de 

marca, definida com el conjunt de percepcions d’un lloc que els turistes tenen dins la seva 

memòria i que es formen a partir d’associacions (Qu et al., 2011). És necessari fer una 

diferència entre els termes identitat de marca i imatge de marca ja que, la primera és creada 

per la pròpia marca i vol transmetre els objectius i el significat de la visió estratègica 

d’aquesta i, la imatge de marca en canvi, és allò que l’audiència percep, condicionada per 

les associacions que aquesta pugui realitzar dins la seva ment (Kapferer, 1997; Aaker, 1996; 

Keller, 2008: citat a Qu et al., 2011). És a dir, cal tenir en compte que la identitat de marca 

és emesa i creada a partir de les relacions entre els diferents agents de la destinació i els 

directors de la marca turística, és a dir, les DMO (Saraniemi & Komppula, 2017) i hauria de 

construir-se a partir dels elements propis i diversos que posseeix la destinació, com són els 

paisatges, la cultura i la història (Saraniemi & Komppula, 2017) tenint en compte també 

l’estructura organitzativa de la destinació, l’estratègia plantejada (Saraniemi & Komppula, 

2017). D’altra banda, la imatge de marca percebuda pels visitants és influenciada per una 

gran diversitat de factors que van des de les notícies, pel·lícules, llibres, la història de la 

destinació, personatges famosos o celebritats, personatges polítics i també per la 

comunicació “boca-orella”. Tots aquests factors tenen certa influència en la imatge que els 

potencials visitants es poden fer d’una destinació i, per tant, la tasca dels agents implicats en 

la destinació és transmetre la marca i la seva identitat (UNWTO, 2009) sempre de manera 

objectiva i sintetitzada (Morgan, Pritchard, & Pride, 2004). Així doncs, la identitat de marca 

és el resultat de la interacció i el procés de desenvolupament creat de manera conjunta 

entre els diferents agents que intervenen a una destinació (Saraniemi & Komppula, 2017). 

Per aquest motiu, és important encoratjar als diferents agents de la destinació a involucrar-

se en el desenvolupament de la marca (Saraniemi & Komppula, 2017). També cal tenir en 

compte quin és el segment de mercat o públic objectiu al qual vols arribar per tal de crear 

una història coherent (Morgan et al., 2004). Tal com s’ha mencionat anteriorment, les 

oportunitats que té una marca de resultar rellevant dins la ment dels potencials viatgers són 

reduïdes. Per aquest motiu, cal identificar aquestes oportunitats, segons cada públic al que 

es vol dirigir, per tal de poder fer-se un lloc en la ment d’aquests potencials viatgers (Morgan 

et al., 2004). Un altre component important a l’hora de transmetre una marca d’una 

destinació, a més de l’objectivitat, són els residents locals. Els visitants valoren els talents, la 
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cultura i les aspiracions de la població i alhora, els locals proporcionen una opinió més 

creïble sobre la destinació per als potencials viatgers (Morgan et al., 2004). Si es crea i es 

transmet un missatge que es trobi en harmonia entre el que es transmet als turistes, el que 

aquests perceben i el que els residents pensen, el missatge contribuirà que la identitat 

obtingui un gran valor (UNWTO, 2009). Per tal d’aconseguir que el missatge transmès arribi 

als potencials viatgers, cal que aquest missatge o història reflecteixi valors i altres aspectes 

qualitatius i emocionals que puguin resultar detonants a la ment dels viatgers (Morgan et al., 

2004). Aquest missatge o història que s’emet amb l’objectiu de transmetre com la destinació 

vol ser vista al mercat i també la seva identitat, ha d’estar constantment redefinit per tal 

d’adequar-se als diferents elements externs que poden condicionar la marca o la seva 

imatge percebuda (Saraniemi & Komppula, 2017). Així doncs, cal entendre les marques com 

un concepte dinàmic en constant evolució (Morgan et al., 2004; Saraniemi & Komppula, 

2017) ja que, a més estan sotmeses a la constant avaluació per part dels turistes o viatgers 

cosa que en força la seva contínua millora i adaptació (Hanna i Rowley, 2011: citat a 

Saraniemi & Komppula, 2017).  

 

Per tant, es pot concloure que l’essència de la marca d’una destinació es troba en la seva 

identitat i s’expressa a través dels valors interns de la marca que la destinació comunica i 

alhora es veu reflectida amb posició que la marca ocupa a la ment dels visitants o potencials 

visitants, que correspon amb la seva percepció de la marca (Saraniemi & Komppula, 2017). 

Per aconseguir una comunicació efectiva de la marca, les percepcions dels propis residents 

han de coincidir amb les que reben els turistes o potencials visitants (UNWTO, 2009) i, per 

això, cal estar en constant actualització i evolució per tal d’adaptar-se al públic al qual es vol 

arribar i a les circumstàncies externes de l’entorn.  

 

3.2. Què és  l’storytelling? 

Cada vegada més empreses utilitzen el màrqueting de continguts i l’storytelling com a eina 

clau per atreure i mantenir els seus consumidors (Pulizzi, 2012). L’storytelling es defineix 

com “l’art de la narració o l’art d’explicar històries” (Diccionari de Cambridge). En la seva 

forma originària va aparèixer quan antigament la vida social es duia a terme al voltant de les 

fogueres mentre les dones cuinaven el sopar i els ancians de la tribu es dedicaven a explicar 

llegendes i histories dels seus avantpassats per tal de transmetre el seu coneixement i 
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experiència de generació en generació (Fog, Budtz, Munch, & Blanchette, 2010). Aquestes 

històries creaven la identitat de la tribu i els proporcionaven uns valors que els permetien 

crear la seva reputació entre les altres tribus rivals (Fog et al., 2010). En l’època moderna, 

les històries que es difonen sobre una organització creen els seus valors, la seva cultura 

d’entitat i, a  través d’aquestes històries, es pot definir qui són i quina és la seva posició com 

a organització dins el mercat (Fog et al., 2010). Altrament, també es pot veure com les 

històries religioses proporcionen a la societat un significat a la vida i ofereixen una resposta 

a preguntes com “qui sóm” i “com hauríem de viure” moltes vegades amb un fort poder 

d’influència, així com també fan algunes figures polítiques o espirituals, que disposen d’una 

gran influència en la manera de pensar de les persones (Fog et al., 2010). Des de sempre, 

les històries han inspirat tribus, cultures i nacions, sempre han format part de manera crucial 

en l’evolució de la societat (Fog et al., 2010). Segons Moscardo (2010), les històries formen 

una part crucial dins la nostra vida diària, fins i tot a vegades, es pot arribar a passar per alt 

el seu paper dins la comunicació entre els individus i el fet d’aportar un significat tant 

important als records com als diferents esdeveniments que tenen lloc a la vida quotidiana 

(Yavuz et al., 2016). Segons un gran nombre d’entesos, podríem concloure doncs que 

l’storytelling consisteix en compartir i combinar el coneixement i les experiències i 

comunicar-les a través d’històries i anècdotes (Akgun, Zehir, Ayar & Keskin, 2016). 

 

En l’actualitat, ha aparegut el concepte de l’storytelling digital, que consisteix en una nova 

forma de narrativa que comparteix característiques entre la narració i l’expressió personal 

(Alcantud-Díaz, Vayá, & Gregori-Signes, 2014). Segons alguns autors, l’storytelling digital 

consisteix en les diferents històries personals que s’expliquen a un públic potencial, i que 

són difoses a través dels mitjans digitals(Alcantud-Díaz et al., 2014). 

 

Segons Fog. Et al. (2010), l’storytelling està composat per quatre elements; el missatge, el 

conflicte, els personatges i l’argument.  

El missatge és l’afirmació ideològica o moral que s’utilitza com a tema central al llarg de tota 

la història. Correspon amb el motiu pel qual es vol explicar una història. Segons aquests 

autors, cada història ha d’incloure un missatge.  

El conflicte és la força que impulsa la història, l’acció que transcorre per tal de recuperar 

l’harmonia. El conflicte és el que captiva al lector i permet transmetre el missatge i els valors 

a l’audiència. Sense conflicte no hi ha una història (Fog et al., 2010). Cal tenir en compte 
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que no és imprescindible que els conflictes es resolguin al final de la història. Un final incert 

o obert porta al lector a la reflexió i a imaginar la continuació de la història. Tot i així, sí que 

és necessari que el conflicte no comporti la narració d’una història caòtica. Cal que en totes 

les històries s’hi pugui identificar els personatges, el conflicte i el missatge que es vol 

transmetre (Fog et al., 2010). 

Els personatges són les persones representades en una història o pel·lícula (Diccionari de 

Cambridge) i han de ser captivadors i persuasius. Cada personatge desenvolupa un paper o 

rol a la història i són els que proporcionen una estructura a la història. Normalment, una 

història comença amb un protagonista que vol aconseguir un objectiu i al llarg de la història 

apareixen altres personatges adversaris mentre es van desenvolupant una sèrie de 

problemes que formen el conflicte (Fog et al., 2010).  

L’argument és la història principal o el pla que transcorre en un llibre o pel·lícula (Diccionari 

de Cambridge). És la seqüència d’esdeveniments que segueix el desenvolupament de la 

història.  Tradicionalment es divideix en tres parts; desenvolupament, nus i desenllaç. Es 

presenta primer el conflicte, llavors es desenvolupa i finalment es resol construint el final de 

la història. Normalment, durant el desenvolupament del conflicte s’arriba a un punt de no-

retorn on cal que el protagonista prengui una decisió que influirà directament a la resolució 

d’aquest. El final pot ser tancat, positiu i que restableixi l’harmonia inicial o obert, amb un 

final que sorprengui al lector (Fog et al., 2010). 

Altres autors com Yavuz et al., esmenten que cada història conté diferents elements i els 

classifica en diferents grups entre els quals es troben els  (Yavuz et al., 2016) que es 

complementen a l’hora de crear una història. 

D’altra banda, Lambert, 2010 escriu que els elements clau que ha d’incloure l’storytelling en 

format digital són: un punt de vista personal, una pregunta dramàtica que ha de ser resolta al 

llarg de la història, el punt de vista del narrador, un equilibri entre text i imatge, una banda 

sonora poderosa i un contingut emocional (Alcantud-Díaz et al., 2014). A més, tal com 

esmenta Robin i Pierson (2006) al mateix article, cal tenir en compte l’objectiu de la història, 

la qualitat de les imatges o vídeos i també la qualitat de la gramàtica i/o del llenguatge 

utilitzat (Alcantud-Díaz et al., 2014). 
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3.2.1. Storytelling i branding 

Les marques representen una història. Diferents estudiosos de diverses disciplines 

coincideixen en que l’storytelling és una tècnica efectiva i amb un gran potencial d’influència 

a l’hora de contribuir a la creació de les marques i a l’hora de fer front als canvis existents al 

mercat (Fog, Budtz & Yakaboylu, 2005; Aaker i Smith, 2011: citat a Akgun, Zehir, Ayar & 

Keskin, 2016). És per això que l’storytelling esdevé una eina efectiva dins el procés de 

creació d’una marca, ja sigui com a marca de l’empresa o com a marca d’un producte (Fog 

et al., 2010 & Akgun, Zehir, Ayar & Keskin, 2016). Les històries han d’expressar els 

fonaments de la marca de l’empresa, els seus valors, i han d’actuar com a temàtica central 

per tal de poder compartir una imatge mental de la raó de ser de l’empresa. Han de ser el 

centre de la seva estratègia de comunicació a llarg termini, tant internament com 

externament. Les empreses no poden romandre en l’anonimat. Els usuaris disposen d’un 

elevat volum d’informació ja sigui a la televisió, en publicacions o a Internet i, la informació 

empresarial forma part del domini públic on pot ser tractada i analitzada per tal d’aconseguir 

un mercat més transparent. És per aquest motiu que és millor que les organitzacions 

publiquin els seus propis valors, objectius i els posin al abast dels usuaris del mercat (Fog et 

al., 2010). 

Tant l’storytelling com el màrqueting de continguts s’estan convertint en un component 

important dins el departament de màrqueting. L’storytelling és una nova forma de creació i 

transmissió de continguts que s’utilitza en el màrqueting de continguts. El màrqueting de 

continguts correspon amb la idea de que totes les marques han d’actuar com una agència 

de comunicació per tal d’atreure i conservar els seus clients, igual com l’storytelling, que 

també pretén atreure els potencials clients i conservar els existents (Pulizzi, 2012). És per 

això que l’storytelling es considera un punt important dins el procés de formació d’una 

marca, perquè té l’habilitat de comunicar uns valors de manera que puguin ser entesos per 

tothom i, perquè connecta directament amb les emocions de les persones (Fog et al., 2010). 

De la mateixa manera, Joe Pulizzi (2012) diu que el màrqueting de continguts és la creació 

d’un valor, rellevant i amb poder persuasiu entorn a una marca, que s’utilitza amb l’objectiu 

de crear un comportament positiu en els clients, igual com es pretén fer amb l’storytelling 

(Pulizzi, 2012). A l’hora d’utilitzar l’storytelling dins una estratègia de màrqueting, aquest pot 

ser incorporat dins l’estratègia de branding, on crea una consistència en la comunicació de 

la marca de l’empresa o també es pot incorporar en una estratègia operacional com a eina 

de comunicació que permet transmetre un missatge a través de la difusió d’històries o 

anècdotes en diferents contextos. Coordinar l’estratègia de branding amb les estratègies de 
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comunicació, permetrà poder recolzar el missatge principal de la marca en la seva 

comunicació ja que ambdues estratègies es poden aplicar de manera interna o de manera 

externa a l’empresa i per comunicar la marca de l’empresa o d’un producte concret (Fog et 

al., 2010). 

Cal tenir en compte també que, per a les marques, no existeixen barreres d’entrada a l’hora 

d’iniciar-se en l’storytelling o en la utilització del màrqueting de continguts ja que, actualment 

qualsevol marca troba l’acceptació i l’involucració dels seus consumidors vers els continguts 

publicats, totes poden tenir accés a la creació d’un contingut de qualitat i també a les 

tecnologies necessàries per a publicar-lo. Tot i això, el principal repte és aconseguir que 

aquest contingut impliqui i connecti amb els consumidors o potencials consumidors (Pulizzi, 

2012). 

 

Segons Fog et al., 2010, per tal d’elaborar aquesta temàtica central del missatge que 

l’empresa pretén transmetre cal tenir en compte 5 elements.  

A. Com seria la necrològica de l’empresa, en què es diferencia, què en podria ser 

destacat? Cal plantejar-se no només què escriuria la mateixa empresa sinó també 

que escriurien els clients i els competidors sobre la mateixa. Quines característiques 

trobarien a faltar els clients si l’empresa desaparegués? 

B. Plasmar les característiques bàsiques de la identitat de l’empresa i de la seva imatge 

projectada. Cal definir la visió, missió i valors, el recorregut de l’empresa, les històries 

dels mateixos treballadors i llavors analitzar com aquests són comunicats 

internament i externament. Cal també plasmar les tendències del mercat, la posició 

de l’empresa dins d’aquest per poder identificar les oportunitats estratègiques de les 

quals l’empresa disposa i alhora analitzar quina és la imatge percebuda de l’empresa 

pels clients, socis i pels líders de l’opinió pública. 

C. Pot l’essència de la identitat de l’empresa i la imatge percebuda transformar-se en la 

temàtica central de la marca? Cal analitzar i detectar què fa l’empresa especial i que 

la diferencia de la resta per tal de poder establir una imatge consistent. És necessari 

tenir present que pot ésser que la identitat de l’empresa sigui diferent a la imatge 

percebuda que es té des de fora de l’empresa. En aquest cas, caldrà determinar si 

és un problema de comunicació o si és un problema en relació al pla de negoci 

empresarial. 

D. Formular la temàtica central de la marca empresarial: missatge, conflicte, 
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característiques, argument. No és necessari que l’empresa persegueixi un motiu 

ideològic, però cal trobar què és el que fa que sigui diferent dins el sector en el que 

es troba, quin és el valor afegit que aporta i quins són els productes o serveis que 

ofereix. Així doncs, la temàtica central o el missatge que es vol transmetre ha de 

reflectir la causa de l’empresa, l’experiència que es vol vendre. A més, per tal que la 

història sigui captivadora, cal que els diferents personatges que hi apareixen puguin 

ser identificats de manera clara i concisa.  

E. El missatge que volem transmetre és únic o aporta alguna cosa especial? Una 

vegada definit el missatge cal analitzar si aquest es diferencia de la resta o si és 

genèrica i podria ser utilitzada per algun dels competidors, ha de poder establir un 

marc bàsic per a la marca de l’empresa, per expressar la seva raó de ser. 

 

En conseqüència, un cop creat aquest missatge general, es podrà dividir en diferents petites 

històries que podran ser utilitzades en les diferents accions de comunicació, de forma 

dinàmica i continuada i, sempre adaptades al públic al que es dirigeixen per poder convertir-

les en un missatge rellevant. Aquestes petites històries provenen dels treballadors, dels 

directors executius, del fundador de l’empresa, de successos o crisis, d’opinions d’altres 

persones del sector, dels socis, dels clients o fins i tot del propi producte ofert o la història de 

com va començar l’empresa, com està fabricat, etc. (Fog et al., 2010) 

 

Tot i així, encara que el marqueting de continguts i l’storytelling siguin eines de comunicació 

que existeixen des de fa temps, pel que fa a la seva utilització dins el marqueting encara es 

troba força als seus inicis. Degut a la realitat actual, les estratègies de marqueting 

tradicionals comencen a quedar enrera i, el futur, es comença a enfocar cap a unes 

estratègies centrades en el marqueting i la comunicació i publicació de continguts, a la 

vegada. El punt clau es troba en complir els objectius marcats a través de la creació i la 

distribució del contingut adequat a cadascun dels ninxols de mercat als quals la marca 

decideixi enfocar-se (Pulizzi, 2012). 
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3.2.2. Storytelling i turisme 

Cada vegada més, s’observa la necessitat de distribuir experiències (Kim & Youn, 2017). 

Experiències que són considerades la quarta part de l’oferta econòmica i que es relacionen 

amb les comoditats, els béns i els serveis. Els negocis que, a més d’oferir productes o 

serveis de qualitat, aconsegueixin oferir experiències de qualitat, obtindran un gran 

avantatge competitiu vers els seus competidors (Pine & Gilmore, 1998: citat a Kim & Youn, 

2017). L’storytelling ha estat utilitzat com una eina efectiva per transmetre experiències 

turístiques i, cada vegada adquireix més rellevància (Chronis, 2008 a Kim & Youn, 2017). 

Segons Chronis, 2005, una destinació pot ser vista com un aparador amb la capacitat de 

mostrar a través d’històries el seu entorn físic (Kim & Youn, 2017). És per això, que tant 

Chronis (2005) com Mossberg (2007) conclouen que una història real o imaginària sobre 

una destinació turística pot tenir la capacitat de transformar-se en un avantatge competitiu 

per a una destinació (Kim & Youn, 2017), ja que l’storytelling té el poder de reforçar el 

concepte de ciutat tan des de la perspectiva de la oferta com de la de la demanda. El que fa 

que aquests dos actors connectin és la història (Fog et al., 2005: citat a Akgun, Zehir, Ayar & 

Keskin, 2016) i, sempre i quan aquesta història aconsegueixi ser recordada, tindrà efectes 

sobre les futures accions que puguin prendre els potencials viatgers (Kim & Youn, 2017), 

perquè aquests, no estan només interessats en la compra de productes sinó també en les 

històries i experiències que es troben darrera d’aquest (Woodside & Megehee, 2010: citat a 

Akgun, Zehir, Ayar & Keskin, 2016). 

Segons Kim & Youn (2017), cal considerar tres factors per tal d’aconseguir que una història 

proporcioni un avantatge competitiu a una destinació. Cal que es percebi l’autenticitat, que 

transmeti emocions i també la manera en la que es transmet la informació (Kim & Youn, 

2017). L’autenticitat és un concepte que ha esdevingut un criteri d’avaluació molt important 

degut a que, actualment, gran part dels individus com a consumidors jutgen en termes 

d’autenticitat o falsedat  basant-se en les seves experiències prèvies i els seus 

coneixements (Gilmore & Pine, 2007: citat a Kim & Youn, 2017). De la mateixa manera que, 

segons Stern (1994), un anunci convenç als consumidors a través de la seva autenticitat i 

similitud amb la vida real (Kim & Youn, 2017) ja que, això fa que aquests ho relacionin amb 

la seva imatge mental que els diu com haurien de ser les coses (Beverland, Lindgreen, & 

Vink, 2008: citat a Kim & Youn, 2017) . En conclusió, una marca que creï una història que 

sigui percebuda com a autèntica pels potencials consumidors o viatgers, aconseguirà que 

aquests es sentin dins el context i se sentin connectats amb la història de la marca (Guber, 

2007: citat a Kim & Youn, 2017).  
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De la mateixa manera que, la imatge de marca percebuda pels visitants és influenciada per 

una gran diversitat de factors com poden ser les notícies, pel·lícules, llibres, la història de la 

destinació, personatges famosos, etc. (UNWTO, 2009), l’abundància de detalls en la història 

de la destinació ja siguin noms, anys, entre altres, fan que aquests percebin la història com a 

autèntica i creïble (Chiu, Hsieh & Kuo, 2012: citat a Kim & Youn, 2017). Així doncs, una 

vegada aquesta informació ha estat processada com a creïble, els visitants es senten 

involucrats amb la destinació (Overend, 2012: citat a Kim & Youn, 2017) perquè, en general 

els individus tenim tendència a recordar tota aquella informació que ens hagi generat algun 

tipus d’emoció (Kensinger and Corkin, 2003: citat a Kim & Youn, 2017) degut a que, les 

emocions tenen un vincle directe establert amb la memòria (Kim & Youn, 2017). A més, la 

manera en la que la informació és rebuda també té una relació estreta amb la capacitat de 

ser recordada (Beaman, 2002; Bird i Williams, 2002: citat a Kim & Youn, 2017) i, l’art de les 

paraules per revelar elements i imatges que formen una història estimula la imaginació del 

qui escolta (National Storytelling Network, 2011: citat a Akgun, Zehir, Ayar & Keskin, 2016). 

Alguns creuen que la informació verbal és més fàcil de ser recordada; altres diuen que 

considerant que a la vida real rebem estímuls de diferents modalitats alhora, les modalitats 

de transmissió d’informació de forma dual tenen més tendència a ser recordades (Kim & 

Youn, 2017). 

 

En resum, els diferents actors que participen en l’elaboració de relats que identifiquen i 

representen una cultura, uns valors, uns hàbits i unes tradicions d’una comunitat estimulen 

la creació d’una identitat representativa i atractiva que també és reconeguda com a autèntica 

pels potencials turistes (Lugosi, 2014; Woodside, Sood, & Miller, 2008; Wang, 1999: citat a 

Akgun, Zehir, Ayar & Keskin, 2016).  
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4. CAS PRÀCTIC 

Aquest capítol consta de diverses parts. En primer lloc es presenta una definició de les 

variables d’anàlisi, mencionades a la metodologia, que s’han utilitzat per analitzar la mostra 

de Llegendes de Girona seleccionades, mencionades a la taula 1. En segon lloc es mostren 

els resultats de l’anàlisi de la mostra realitzada a través del programa Nvivo i, seguidament 

es troba l’anàlisi dels resultats exposats, juntament amb una representació en un mapa de 

Girona dels llocs i dels objectes mencionats a les llegendes.  

 

4.1. Definició de les variables d’anàlisi 

Segons Fog et al. (2010) i Yavuz et al. (2016), cada història està composada per diferents 

elements que es poden classificar en diferents grups i que es complementen entre ells a 

l’hora de crear un relat. Tal com s’ha mencionat al capítol 3.2, Fog et al. (2010) determina 

quatre categories: el missatge, el conflicte, els personatges i l’argument i, Yavuz et al. 

(2016), en determina quatre de diferents: els personatges, el lloc, les experiències i els 

objectes. Ambdós autors coincideixen amb alguns dels principals elements fonamentals per 

a l’elaboració dels relats.  Tal com expressen aquests autors, s’entén per missatge el motiu 

pel qual s’explica la història, l’afirmació ideològica o moral que es veu reflectida al llarg de la 

narració. Defineixen el conflicte o experiència com l’acció principal que succeeix en el 

transcurs de la història, el conjunt d’accions que es duen a terme des que apareix el conflicte 

fins que es torna a l’harmonia(Fog et al., 2010). Els personatges són les diferents figures 

mencionades en el relat. El lloc es correspon amb l’espai físic on transcorre l’acció, en 

aquest cas Girona o algun dels seus barris o espais a l’entorn i, finalment, els objectes, que 

en aquest cas corresponen amb els atractius turístics de la ciutat que es mencionen a les 

llegendes. 

 

A partir de les dues categoritzacions que van elaborar aquests autors, s’ha determinat un 

seguit de variables, que engloben els elements que Fog et al. (2010) i Yavuz et al., (2016) 

consideren fonamentals. A partir d’aquestes variables, que es troben a la taula 2, s’ha 

procedit a examinar les Llegendes de Girona mitjançant el programa Nvivo. 
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Taula 2. Variables d'anàlisi 

FONT: Elaboració pròpia. 

4.2. Anàlisi dels resultats  

A continuació es presenta una taula amb els resultats de l’anàlisi qualitativa realitzada a 

través del programa Nvivo, com ja s’ha comentat anteriorment. A la taula 3 es mostra, per 

cada llegenda, quines són les observacions realitzades per cadascuna de les variables 

d’anàlisi establertes. En alguns casos, s’ha realitzat una subcodificació i s’han separat les 

variables a analitzar en subcategories, com és el cas de la variable “personatges” i de la 

variable ”lloc”. Pel que fa als personatges s’ha fet una subcategorització per tal de 

diferenciar entre els personatges principals i els secundaris i, en el cas de la variable “lloc”, 

s’han elaborat tres categories, una per “Girona”, una altra per l’entorn de Girona, on s’hi 

troben les poblacions que es troben fora de la ciutat i una darrera per els diferents barris de 

Girona. En segon lloc, es troba la taula 4, que reflecteix quin percentatge del total de 

llegendes de la mostra conté cada una de les variables analitzades. 

VARIABLES AUTORS 

Missatge Fog et al., 2010 

Conflicte Fog et al., 2010;  Yavuz et al., 2016 

Personatges Fog et al., 2010; Yavuz et al., 2016 

Lloc Yavuz et al., 2016 

Objectes Yavuz et al., 2016 
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Taula 3. Resultats de l'anàlisi qualitativa de les llegendes de Girona 

RESULTATS DE L’ÀNÀLISI QUALITATIVA DE LES LLEGENDES DE GIRONA 

Llegenda 

Variable 

 

Observacions 

El bou d’or 

Personatges Principals: Fills de judà (jueus), Alfabis (jueu molt ric), el bou 
d'or massís 

Secundaris: la gent 

Lloc Girona. 

Entorn de Girona: Muntanya de Montjuïc, Pedret, Barcelona 

Objectes No disponible 

Conflicte Es va estendre la llegenda que en la fugida dels jueus de 
Girona havien deixat un tresor enterrat on hi havia un bou d'or 
massís de gran volum. Molta gent que volia enriquir-se el 
buscava però quan algú s'acostava al lloc exacte, sonava un 
bramul que el feia fugir. 

 

Missatge Reflecteix el bé i el mal. Tracta la cobdícia com a pecat i les 
accions que això et pot portar a fer, com per exemple, profanar 
un cementiri. 

El cap de l’ajuntament 

Personatges Alcalde, regidors, els gironins. 

Lloc Barri de Girona: Plaça del Vi 

Objectes Ajuntament de Girona  

Conflicte Els gironins sempre han relacionat el cap de l'ajuntament que 
no vol parlar amb que no es pot saber de què parlen l'alcalde i 
els regidors quan es reuneixen. A més, l'arbre que surt de la 
seva closca mostra que se saben moltes cosa, indica saviesa. 

Missatge No disponible. A través de la simbologia reflecteix que en 
l’entorn polític hi ha coses que no les pot saber tothom. 

El carrer del llop 

Personatges Principals: Una processó, un gran llop, l'escolanet, els 
capellans, el seguici. 

Secundaris: els gironins, el rei Martí l’Humà. 

Lloc Barri de Girona: Pujada del rei Martí - carrer del Llop, Girona, 
Sant Daniel 
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Objectes Catedral, Sant Pere de Galligants. 

Conflicte Al carrer del llop, quan baixava la processó des de la catedral 
cap a Sant Pere de Galligants, va aparèixer un llop que va 
matar i devorar a l'escolanet que portava la creu processional. 

Missatge No disponible. Fa referència a un fet històric i fa referencia a 
elements de caire religiós. Reflecteix el bé i el mal a través 
d’una personificació del bé amb l’escolanet i del mal amb el 
llop.  

El Falcó d’en Cap d’Estopes 

Personatges Principals: Ramon Berenguer (el cap d'Estopes), Berenguer 
Ramon. 

Secundaris: Ramon Berenguer I (compte de Barcelona), 
Almodis de la Marca. 

Lloc Girona 

Entorn de Girona: Barcelona, Montnegre, Hostalric, Sant 
Celoni, Voral de l'Astor o Perxa de l'Astor, el gorg del Compte. 

Objectes Catedral 

Conflicte Quan Ramon Berenguer I va morir, va deixar clar en el seu 
testament que havia de governar el comptat els seus dos fills 
en igualtat de drets. En aquest règim va haver-hi moltes 
tensions i un bon dia, el cap d'estopes va anar de cacera i va 
desaparèixer i, l'endemà se'l van trobar mort. El seu cadàver va 
ser enterrat a la catedral de Girona i el seu germà va ser l'únic 
compte de Barcelona. Sempre es va sospitar de la seva 
intervenció en l'assassinat. 

Missatge No disponible. Reflecteix les tensions entre germans per 
heretar el comtat.  

El fantasma de la jueva 

Personatges Principals: La Tolrana (la dona jueva), el seu fantasma. 

Secundaris: els jueus 

Lloc Barri de Girona: el call, Torre Gironella, el Barri Vell de Girona, 
el Passeig Arqueològic. 

Objectes El call, Torre Gironella, el Barri Vell de Girona, el Passeig 
Arqueològic. 

Conflicte Diuen que al call hi havia una dona jueva que anomenaven la 
Tolrana. Per circumstàncies que no es poden escriure es va 
trobar el seu cadàver decapitat a Torre Gironella, on 
anteriorment s'havien refugiat els habitants del call per culpa 
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d'uns aldarulls produïts per uns camperols. Des d'aleshores, el 
seu fantasma vaga pel barri vell de Girona, en forma de veu de 
dona que canta uns planys. 

Missatge No disponible. Narració d’una història de tradició popular sobre 
el fantasma o esperit d’una persona que va morir per causes 
que no es poder deixar escrites. 

El Tarlà de l’argenteria 

Personatges Principals: Tarlà,  

Secundaris: els veïns 

Lloc Girona 

Barri de Girona: carrer de l'Argenteria 

Objectes Ninot (el Tarlà) - al carrer de l’Argenteria 

Conflicte Durant un brot de la pesta a la ciutat de Girona, el carrer de 
l'Argenteria va ser posat en quarantena i va ser tancat i barrat 
amb una tanca de canyes per evitar la transmissió de la pesta. 
Durant tot aquest temps, un personatge popular anomenat el 
Tarlà va amenitzar les hores de tristesa i avorriment. 

Missatge No disponible. Explica un fet històric i la forma d’entreteniment 
pròpia de l’època on no existien els mitjans que tenim a 
l’actualitat.  

El vampir de la Rambla 

Personatges Vampir, gironins 

Lloc Girona. 

Barri de Girona: la Rambla 

Objectes La Rambla 

Conflicte Els nois i noies de Girona venien a passejar a la Rambla per 
trobar-hi xicot o xicota. Si un noi o noia aconseguia portar fins a 
sota el vampir el noi o noia que li agradava i aconseguia que li 
donés el que li demanava, acabarien essent xicots. 

Missatge No disponible. Es basa en una anècdota relacionada amb el 
romanticisme i els costums populars. 

En Banyeta 

Personatges Un vell usurer, els gironins 

Lloc Barri de la ciutat: Plaça del vi 

Objectes L'usurer convertit en pedra a la paret d'una casa a la Plaça del 
Vi 
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Conflicte A la plaça del vi, s'hi feia un mercat on un vell usurer i muntava 
la seva parada. Aquest usurer s'aprofitava de molts gironins i 
s'anava fent més i més ric a la vegada que els gironins es feien 
cada vegada més pobres. Un dia al matí, va aparèixer convertit 
en pedra a la paret d'una casa de la plaça, amb forma de 
dimoni. 

Missatge Afirmació moral que reflecteix el bé i el mal. En aquest cas 
tracta la usura, el mal. Segons la llegenda, al fer el mal l’usurer 
es converteix en pedra com a càstig i així vigilarà als gironins 
des de la plaça. 

 

Gerió, fundador de Girona 

Personatges Principals: Gerió. 

Secundaris: Criasor, Cal·lírroe, Heràcles (Hércules), Ortre. 

Lloc "Geriona". 

Objectes No disponible. 

Conflicte Gerió vol engrandir les seves possessions i funda la ciutat de 
Girona. 

Missatge No disponible. Història mitològica.  

 

L’emperador de la barba florida 

Personatges Principals: Carlemany (emperador). 

Secundaris: exèrcit musulmà, cristians, hosts sarraïnes. 

Lloc Girona. 

Entorn de Girona: Campdorà, Sant Julià de Ramis, Empordà, el 
Gironès, la Selva, el congost, Amer. 

Objectes No disponible. 

Conflicte Carlemany vol fer fora els moros de l'Empordà i amb la seva 
espasa parteix una muntanya, l'actual congost. On les aigües 
varen "girar", es funda la ciutat de Girona. 

Missatge Missatge religiós on Déu guia als cristians per fer fora als no 
creients. 

  

L’espasa de Carlemany 

Personatges Carlemany i els seus soldats 
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Lloc Girona 

Objectes Catedral 

Conflicte Quan Carlemany era a Girona, un dia va pujar al campanar de 
la catedral i li va caure l'espasa al mig del claustre. Els seus 
soldats la van estar buscant sense èxit i, diu la llegenda que 
l'espasa va caure de punta i es va enfonsar dins de la Terra i, el 
dia que arribi al centre, el món es partirà en dues parts i serà la 
fi del món, iniciada a Girona. 

Missatge No disponible. Es basa en una anècdota relacionada amb els 
fets històrics sobre l’estada de Carlemany a la ciutat.  

La bruixa de la Catedral 

Personatges La bruixa. 

Lloc Girona. 

Objectes Temple catedralici. 

Conflicte La bruixa odiava la religió oficial tirava pedres contra el temple 
catedralici. La bruixa es va convertir en pedra i la varen posar a 
la part més alta de paret del temple. 

Missatge Missatge religiós que reflecteix el bé i el mal. Associa el càstig 
de la bruixa de no poder veure el cel i de quedar-se sempre 
més de pedra com a conseqüència de fer el mal. A més, també 
inclou una cançó popular “Pedres pedres tiraràs, de pedra 
quedaràs”. 

La cadira de Carlemany 

Personatges Carlemany, les parelles, els professors del seminari, els 
seminaristes 

Lloc No disponible de manera literal a la llegenda. (La catedral, on 
es troba la cadira mencionada) 

Objectes La cadira de Carlemany - a la catedral 

Conflicte Diuen que Carlemany va seure en aquesta cadira i, quan una 
parella s'hi asseu junta, abans d'un any seran casats. La 
llegenda diu que els professors del Seminari hi feien seure els 
seminaristes per assegurar-se que no es casarien mai i podrien 
arribar a ser capellans. 

 

Missatge No disponible. Creença popular sobre els poders d’aquesta 
cadira que, alhora forma part de les anècdotes relacionades 
amb l’estada de Carlemany a la ciutat. 
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La campana Beneta 

Personatges Principals: Beneta (la campana, "el Bombo"), el fonedor. 

Secundaris: Sant Benet, un canonge, el clergue. 

Lloc Entorn de Girona: La vall de Sant Daniel, el Galligants. 

Objectes Catedral, la gran nau, campanar, Àngel. 

Conflicte Diuen que quan un canonge estava a punt de morir, la 
campana Beneta tocava tres vegades anunciant la seva mort 
sense que ningú toqués la corda. A més, la seva fosa va ser 
especialment dificultosa i, a la quarta fosa, el fonedor va donar-
li un cop per provar-la i del so que va fer, el fonedor va fugir de 
la ciutat sense que mai més es sabés res d'ell. 

Missatge No disponible. Contingut històric, tradicional i religiós que 
explica l’origen d’una de les campanes de la catedral. També 
transmet la importància de les campanes en l’època antiga com 
a element de comunicació.  

La cocollona 

Personatges Principals: Monges (germanes), la novícia -> la Cocollona 
(fantasma, espectre). 

Secundaris: gironins. 

Lloc Barri de Girona: Barri del Mercadal, banda esquerra de l'Onyar, 
la sèquia Monar.. 

Objectes Convent de monges, el Mercadal, Pont de Pedra, Pont de les 
Peixateries Velles. 

Conflicte Hi havia un convent de monges que practicaven molt poc les 
devocions i entre elles hi havia una novícia que amb veritable 
vocació religiosa els retreia contínuament la vida pecaminosa 
que portaven. I la van tancar amb pany i clau en una cel·la 
subterrània prop de la sortida del riu a la sèquia Monar. Durant 
els anys que va estar empresonada li van anar sortint escates a 
tot el cos fins que va sofrir una metamorfosi total i va quedar 
convertida en una mena de cocodril i, per la santedat i puresa 
de la seva ànima, li van sortir unes meravelloses ales de 
papallona. Quan va morir, el seu fantasma va ser vist nedant 
pel riu Onyar, pels voltants d'on va ser tancada, entre el Pont 
de Pedra i el Pont de les Peixateries Velles. 

 

Missatge Missatge que transmet que, malgrat les vivències negatives cal 
fer el bé i reflecteix que, si se segueix el bé llavors les vivències 
es veuen compensades per la santedat, com la monja va 
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veure’s compensada amb unes ales de colors gràcies a la seva 
persistència seguint les seves creences religioses. 

La creu de foc 

Personatges Principals: Carlemany (emperador). 

Secundaris: els moros, la Mare de Déu (la Verge), Sant Jaume, 
Sant Andreu, assessors religiosos, les tropes de Carlemany, 
Bisbe Turpí de Reims, Cavaller Rotllan, Sant Narcís, Sant Feliu, 
el Sant Feliu africà. 

Lloc Girona. 

Entorn de Girona: els Pirineus, el Portús, la muntanya de 
Ramis. 

Objectes Mesquita i palau del rei moro -> actual catedral. 

Conflicte La Verge va encarregar a Carlemany alliberació de Girona del 
Jou musulmà. Van passar per un setge llarg i dificultós i 
finalment, una creu de foc sobre la mesquita i el palau del rei 
moro  va indicar a Carlemany que podia entrar a la ciutat i 
iniciar la lluita. Finalment, enderroquen la mesquita i hi 
construeixen la catedral i conquisten la ciutat.   

Missatge Missatge religiós. La Verge indica a Carlemany que cal alliberar 
la ciutat de Girona dels moros i Carlemany com a bon cristià 
reconquista la ciutat. Carlemany conquista la ciutat per ordre 
divina. 

 

La font d’en Pericot 

Personatges Principals: Una enorme serp, el pagès. 

Secundaris: la Mare de Déu. 

Lloc Entorn de Girona: la vall de Sant Daniel, el Galligants. 

Objectes Catedral, Font d'en Pericot. 

Conflicte De la font d'en Pericot no en rajava aigua sinó oli i una serp la 
protegia. Una vegada, un pagès va anar a espiar el monstre i 
va veure que duia una pedra meravellosa. Per obtenir la 
gemma el pagès va inventar-se un artefacte, una bóta amb 
claus de ferro a través de la qual poder treure la ma per un forat 
i agafar la gemma i protegir-se de la serp, que en veure que li 
havien agafat la gemma va atacar la bóta tot quedant lligada 
amb els claus. El pagès, va invocar la protecció de la Mare de 
Déu i posteriorment va oferir la pedra a la Mare de Déu per 
haver-lo salvat. 
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Missatge Missatge religiós que reflecteix el mal i la temptació a través de 
la serp, igual com apareix a la Bíblia i, el pagès allibera la font 
del mal, de la serp, i llavors ofereix la pedra a la mare de Déu 
que li ha ofert protecció com a agraïment.  

La lleona 

Personatges Lleona, la mainada, els gironins 

Lloc Girona 

Objectes La columna amb una lleona enfilada 

Conflicte No disponible 

Missatge No disponible. Es basa en una anècdota relacionada amb els 
costums populars. Qui toqui el cul de l’animal no marxarà de 
Girona i, si ho fa hi tornarà. 

La majordoma de Sant Narcís 

Personatges Principals: La majordoma de Sant Narcís, Sant Narcís (el sant 
Bisbe), Sant Feliu. 

Secundaris: Santa Afra, els gironins 

Lloc Girona 

Objectes Les esglésies de Girona, la catedral 

Conflicte La majordoma va acompanyar al sant Bisbe quan va venir a 
residir a Girona i es passejava pels carrers de Girona amb 
vestits llampants i amb esquellerincs per fer-se notar. També 
anava sempre amb una cadira per descansar al mig del carrer. 
Un dia, per culpa d'una xafarderia, Sant Narcís li va retirar els 
seus poders i es va convertir en la riota de la ciutat. La gent li 
tirava sobres de menjar al seu pas pels carrers fins que, un dia, 
va tenir una visió sobre la mort de Sant Narcís i Sant Feliu que 
es va fer realitat. Des de llavors, la majordoma va practicar la 
humilitat i, a la seva mort, els gironins es van preocupar pel seu 
enterrament. 

Missatge Reflecteix el bé i el mal. Expressa el càstig per haver utilitzat 
els seus coneixements fent actes erronis i, a partir de la visió, la 
majordona se n’adona que ha de fer servir aquests 
coneixements de forma humil i fent el bé. És llavors quan rep el 
reconeixement dels gironins. 

 

Les mosques de Sant Narcís 

Personatges Principals: exèrcit del rei de França (soldats, francesos), les 
mosques, Sant Narcís (el patró de la ciutat), el rei Pere d’Aragó. 
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Secundaris: Felip l’Ardit, els cavalls, el general Plessis-Bellière, 
el mariscal Bellefond, el mariscal d'Hocquincourt.  

Lloc Girona 

Objectes Col·legiata de Sant Feliu, esglésies 

 

Conflicte L'exèrcit del rei de França assetja Girona i profana la tomba de 
Sant Narcís. Del cos del sant van començar a sortir unes 
mosques que van picar furiosament tant els soldats com els 
seus cavalls. 

Missatge Missatge de caire religiós perquè tracta la profanació d’una 
tomba i, també transmet que el patró de Girona defensa als 
gironins dels francesos que els volen dominar. 

Sant Feliu i el lladre 

Personatges Sant Feliu (un viatger), el lladre. 

Lloc Girona 

Objectes Església (de Sant Feliu) 

Conflicte Un lladre va robar les casulles de l'església i quan anava 
caminant va trobar un viatger que va acompanyar-lo un tros. El 
lladre li va ensenyar el que havia robat i, després de caminar 
molta estona van arribar a Girona, davant de l'església però 
com que era tant fosc el lladre no es va adonar que era la 
mateixa església on havia robat i, el viatger li va dir que podia 
deixar allò robat a l'església perquè era casa seva. Llavors, el 
lladre es va adonar que l'home que hi havia a l'altar era el 
mateix que l'havia acompanyat fins allà i, va deixar els vestits 
allà i va marxar espantat.   

Missatge Missatge religiós i alhora afirmació moral. Reflecteix el bé i el 
mal, en aquest cas tracta el robatori i, el Sant li dona una lliçó al  
lladre, de forma miraculosa,  per fer-li veure que el que ha fet 
està malament. 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

Les Llegendes de Girona han estat examinades a partir de les variables determinades a la 

taula 2. Una vegada codificada la informació i resumida a la taula 3, s’ha elaborat en primer 

lloc una taula on es veuen reflectides les freqüències absoluta i relativa de cadascuna de les 

variables, dins la mostra seleccionada. 
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D’acord amb els resultats presentats a la taula 3 i les freqüències representades a la taula 4, 

aquesta anàlisi permet veure que les Llegendes de la ciutat incorporen en gran mesura els 

diferents elements necessaris per a elaborar un relat, tal com descriuen Fog et al. (2010) i 

Yavuz et al., (2016) en els seus articles. 

 

Taula 4. Presència de les variables d'anàlisi en valors absoluts i percentuals 

Variable	 Freqüència	Absoluta	 Freqüència	en	%	

Personatges	 21	 100%	

Lloc	 20	 95%	

Objecte	 17	 81%	

Conflicte	 20	 95%	

Missatge	 10	 48%	

Total	 21	 100%	

FONT: Elaboració pròpia. 

 

Segons la informació presentada a la taula de freqüències que es troba just a sobre, podem 

veure que, la variable “personatges” es repeteix a totes les llegendes de la mostra 

seleccionada. Totes les llegendes mencionen els personatges principals implicats en el 

conflicte i, moltes també inclouen personatges secundaris que també participen o hi fan 

alguna aportació. Entre aquests personatges, s’hi troben un gran nombre de personatges 

històrics i religiosos i també altres de mitològics i, fins i tot, personatges inventats o animals. 

Un personatge històric molt recurrent és Carlemany, que alhora té una gran vinculació amb 

la Mare de Déu, que també és mencionada en un gran nombre de llegendes. 

Tant la variable “lloc” com la variable “conflicte” són presents a un 95% de les llegendes 

analitzades. Només la llegenda de “la cadira de Carlemany” no incorpora en el text cap 

esmena a una situació geogràfica. Totes les altres llegendes esmenten Girona de manera 

general o, algunes citen fins i tot barris concrets de la ciutat. Altres, citen també espais a 

l’entorn que les situen no només a la ciutat sinó també en poblacions properes a la vila. Tal 

com es veu representat a la il·lustració 1, on se situen sobre el mapa els llocs mencionats a 

les llegendes mitjançant la forma d’un cercle. 
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Il·lustració 1. Representació de les variables "lloc" i "objecte" sobre el mapa de Girona 

 

FONT: Elaboració pròpia sobre el mapa Gerió. (s.d). 

Taula 5. Llegenda de colors de la il·lustració 1 

Títol de la llegenda 

El bou d’or  

El Cap de l’ajuntament  

El carrer del llop  

El Falcó d’en Cap 
d’Estopes 

 

El fantasma de la jueva  

El Tarlà de l’Argenteria  

El vampir de la Rambla  

En Banyeta  

Gerió, fundador de Girona.  

L’emperador de la barba 
florida 

 

L’espasa de Carlemany  

La bruixa de la catedral  

La cadira de Carlemany  

La campana Beneta  

La Cocollona  

La creu de foc  

La Font d’en pericot  

La lleona  

La majordoma de Sant 
Narcís 

 

Les mosques de Sant 
Narcís 

 

Sant Feliu i el Lladre  
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A la il·lustració 1 es pot observar, a partir dels cercles de colors, que els llocs mencionats a 

les llegendes es centren principalment al centre històric de la ciutat. Poques llegendes situen 

alguns dels seus espais en indrets fora del centre històric de la ciutat. 

D’altra banda, el nombre d’objectes o atractius turístics que apareixen a les llegendes també 

és bastant elevat. Disset llegendes de la mostra situen les llegendes a atractius turístics de 

la ciutat, cosa que representa que un 81% de les llegendes menciona punts d’interès turístic. 

Aquests objectes també es troben situats en el mapa de la il·lustració 1, indicats mitjançant 

estrelles que assenyalen els diferents atractius turístics que apareixen en les llegendes 

analitzades. Igual com la variable lloc, es concentren majoritàriament dins el centre històric 

de la ciutat. En aquest cas, només la Font d’en Pericot es troba fora de l’àrea considerada 

centre històric. 

Pel que fa a la variable “conflicte”, només la llegenda de La Lleona no reflecteix un conflicte 

dins la història sinó que explica una anècdota relacionada amb costums populars. La resta 

de llegendes fan referència a accions sovint de caràcter religiós o històric. És important 

destacar que, a través dels conflictes que s’expliquen a les diferents llegendes, es pot 

percebre la gran vinculació de la població amb la religió cristiana que hi havia al territori ja 

que, bona part de les llegendes reflecteixen situacions de topades entre diferents religions o 

col·lectius.   

 

Finalment, la variable “missatge” és la que correspon a una freqüència més baixa perquè el 

contingut de les llegendes no es correspon només amb afirmacions ideològiques o morals 

com ha determinat (Fog et al., 2010), sinó que també reflecteixen fets històrics, tradicions 

culturals i costums populars propis de la ciutat de Girona. Bona part de les llegendes fan 

referència a fets històrics o religiosos sense estar vinculats directament amb afirmacions 

ideològiques o morals que transmetin directament missatges ètics. Alguns dels fets que es 

narren, són relacionats amb anècdotes o tradicions populars que van tenir lloc amb 

anterioritat i que són coneguts per bona part de la població gironina.  

 

A partir dels resultats observats i dels percentatges detallats a la taula 4 podem concloure 

que, reconeixent la importància de l’storytelling com a eina efectiva dins el sector turístic 

(Kim & Youn, 2017) i com a eina que proporciona un avantatge competitiu per a les 

destinacions, (Chronis, 2005, Mosseberg, 2007 Kim & Youn, 2017), el contingut de les 
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llegendes conté els elements necessaris per a poder ser utilitzat com a eina storytelling i 

com a relat a l’hora d’elaborar una estratègia de branding per la destinació Girona. A més, la 

presència de la gran majoria de les variables dins el contingut de les llegendes és molt 

elevat, situant-se en gairebé tots els casos, per sobre del 80%. A més a més, al situar-se, en 

una plena majoria, dins el centre històric de la ciutat es troben localitzades prop dels 

principals atractius turístics de la ciutat. 

 

4.3. La creació de la marca Girona i la seva promoció 

En aquest capítol s’analitzarà l’estat actual de la marca Girona i l’ús de les llegendes com a 

producte turístic i la seva situació actual a partir de la informació obtinguda a través de les 

entrevistes que s’han dut a terme, explicades a la metodologia. Les entrevistes realitzades 

han estat codificades. D’aquesta manera, E1 correspondrà amb l’entrevista a la Sra. Charo 

Errando, E2 a l’entrevista amb el personal de l’Oficina de turisme i E3 amb l’entrevista a la 

Sra. Margarita Alburnà.  

 

L’estratègia de creació de marca i promoció de la ciutat de Girona ha variat molt al llarg dels 

últims anys. Tal com Charo Errando ha comentat al llarg de l’entrevista mantinguda, 

l’estratègia de la ciutat s’ha anat adaptant als diferents grups polítics que han format govern 

a l’ajuntament, ja que, segons diu, l’estratègia de la regidoria de turisme va molt marcada pel 

partit polític que governa l’ajuntament, que és qui marca com vol la ciutat en els propers 4 

anys. 

“Abans del 2007, Girona no tenia una àrea de turisme ben estructurada. Hi havia una oficina 

de turisme on es rebien els turistes i les peticions de premsa. Tot es feia des d’allà” - E1.  

Segons l’entrevistada, no va ser fins l’any 2004 quan es va començar a estructurar l’àrea de 

turisme de l’ajuntament i van començar a ser més proactius, no només rebent als turistes 

que arribaven a l’oficina de turisme sinó també buscant nous turistes, assistint a fires, creant 

nous productes, entre altres accions. Tal com va comentar Errando, la primera estratègia 

que es va seguir va centrar-se en la creació de producte turístic i, la segona etapa, va 

centrar-se en la promoció, la publicitat i en la creació d’accions de màrqueting per tal de 

situar la ciutat al mapa. Aquesta segona estratègia, va poder-se beneficiar i complementar 

amb les accions que s’havien dut a terme anteriorment. Per tant, tot i els canvis de partit i del 
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seu corresponent Pla de Govern i d’estratègia, no ha comportat un trencament en la gestió 

del turisme a la ciutat. 

“Durant l’etapa actual, s’està elaborant un pla estratègic per formular una pauta de com 

seguir al llarg dels propers anys” - E1. 

Aquest pla estratègic servirà per pautar les accions a seguir. Al estar elaborat per a ser 

desenvolupat dins un termini concret, encara que hi hagi canvis de govern, l’estratègia en 

turisme seguirà essent la mateixa i, per tant, serà continuada i elaborada a partir d’uns 

objectius concrets i estàtics, des del principi de la seva aplicació. La seva redacció suposarà 

doncs una millora per al sector turístic de la ciutat i permetrà seguir una planificació de les 

accions establertes, dins els terminis assenyalats, i també fer-ne un seguiment i una 

posterior avaluació dels resultats. Així doncs, es podrà valorar la seva aplicació i rectificar-la 

si els resultats no són els esperats a l’inici. 

 

Des de l’ajuntament, s’utilitzen diversos canals per tal de promocionar i comunicar la marca. 

Aquests canals estan dividits en dos grups: els canals offline, on s’inclou l’assistència a fires, 

els viatges de familiarització, els viatges de premsa, la creació de fulletons i la informació 

oferta des de l’oficina de turisme. I els canals online, on s’inclouria la pàgina web, les xarxes 

socials, les publicacions a diaris o revistes digitals i les publicacions als blocs online. 

Aquests últims, han anat guanyant molta popularitat en els últims anys. Això ha generat una 

gran demanda de blocaires interessats en conèixer la ciutat per després escriure un post i 

compartir-ho amb els seus seguidors. És degut a aquesta alta demanda que es fa 

necessària la selecció només d’alguns d’ells ja que, com s’ha esmentat anteriorment dins el 

marc teòric, tenint en compte el gran poder d’influència que tenen, no només en l’acció de 

compra dels consumidors sinó també sobre la imatge de la marca (Aaker et al., 2004; 

Swaminathan et al., 2009: citat a Bastos & Levy, 2012), cal que es valori prèviament quins 

són els resultats que s’espera obtenir d’aquestes col·laboracions i, en conseqüència, quins 

són els millors candidats per a treballar de forma conjunta amb la destinació. 

A partir de la informació extreta de la Memòria de l’Àrea de Promoció Econòmica, 

Desenvolupament Local i Turisme de l’any 2016, es pot observar que es va realitzar un 

esforç important per posicionar la marca Girona i augmentar la seva presència a les xarxes 

socials a través de campanyes SEM específiques durant períodes clau com van ser 

Setmana Santa o Temps de Flors, també es va apostar per la creació de nous materials 

promocionals per tal de millorar el servei i la informació que es proporciona als turistes, com 
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l’elaboració de la nova guia pràctica “Girona Pass”. Recapitulant, les accions realitzades per 

tal de promocionar la ciutat van ser nombroses i diverses i, tot i no estar creat el pla 

estratègic en turisme, la planificació i l’estratègia seguida va ser fructuosa (Ajuntament de 

Girona, 2016). 

Actualment, “la promoció se centra en el patrimoni cultural i històric degut que és l’Any 

Europeu de la Cultura declarat també per l’Agència Catalana de Turisme i pel Patronat de 

Turisme. En aquest sentit, s’aprofitarà tota aquesta promoció i campanya” - E1. 

A més d’aquest producte central, Errando també va comentar que hi ha altres subproductes 

que s’exploten per tal de diversificar l’oferta i els segments i enfocar la destinació cap a un 

altre tipus de mercat i de públic.  

“Hi ha altres subproductes que es potencien com la destinació de turisme esportiu. Per a 

aquest sector se celebra un festival internacional com la Sea Otter Europe, que es farà al 

mes de juny i també són importants els acords amb els diferents hotels que s’han adherit en 

aquesta certificació i que també estan col·laborant i potenciant la presentació de propostes i 

pressupostos” - E1. 

També en destaca la gastronomia, lligada amb els Germans Roca, els productes locals, el 

mercat del Lleó, i la bona gastronomia i restauració amb moltes iniciatives. També cal tenir 

present el col·lectiu Girona Bons Fogons que dinamitza els productes locals i els restaurants 

de la ciutat. 

En resum però, Errando puntualitza novament que els segments que es potencien van 

variant en funció de l’estratègia que marca la regidoria del moment. 

 

Quant a l’elaboració i a la comunicació d’un relat únic a l’hora de crear i comunicar la marca, 

actualment no hi ha cap estratègia fixada que s’utilitzi com a guia per a totes les accions que 

es duen a terme. És a dir, no hi ha un relat únic aplicable a totes les accions que es vulguin 

dur a terme. Si bé és cert que, segons Errando, es crea un fil conductor per a cada una 

d’aquestes accions, i per tant, totes van acompanyada d’un relat. Està previst incorporar en 

aquest nou pla estratègic un relat global i aplicable a totes i cadascuna de les accions que 

s’incorporin dins el pla estratègic. Així doncs, com s’ha mencionat anteriorment a l’apartat 

3.2.3 amb aquest relat únic que es plantegi s’aconseguirà una coherència en totes les 

accions que permetrà unificar i consolidar la imatge de marca de la ciutat. Això resultarà un 

avantatge competitiu per a la destinació i, els turistes o viatgers podran sentir-se dins el 
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context i connectats amb la història de la marca (Chronis, 2005; Mossberg, 2007; Kim & 

Youn, 2017). I, a més, a partir d’aquest missatge general o relat únic, que pot ser dividit en 

diferents petites històries, es podran crear relats específics aplicables a les diferents accions 

de comunicació, sempre adaptats al públic al que es dirigeixin, per poder convertir-los en 

missatges rellevants per a cada públic (Fog et al., 2010), cosa que coincideix amb l’actuació 

que duen a terme actualment però sense tenir el relat únic que englobi tots els petits 

missatges que s’utilitzen a les diverses accions del pla estratègic.  

 

Pel que fa a l’ús de les Llegendes de Girona, fa anys es van destinar més recursos a la seva 

promoció però, actualment, han quedat com un recurs cultural i tradicional de la ciutat al qual 

no es dona tanta rellevància com a altres recursos.  

“Actualment es promocionen a nivell global perquè formen part del patrimoni, és un recurs 

dins les tradicions i els costums de la ciutat, són un recurs cultural. Es fan constar i es 

mencionen quan hi ha la possibilitat, a nivell d’articles, de difusió, a nivell d’imatges quan es 

fa una publicitat entre altres. Es tenen presents i, en concret, a banda de la promoció que es 

fa a través de la pàgina web de turisme, a nivell de visita guiada depèn del que faci 

l’Associació de Guies” - E1. 

Segons explica Margarita Alburnà, les visites de les llegendes van començar-se a fer pels 

volts del 1993 i han patit variacions al llarg dels anys. Van ser iniciativa de Pep Bosch 

juntament amb un altre company. En una primera etapa, van fer-se conjuntament amb tres 

guies. Posteriorment, en una segona etapa, va canviar-se d’equip i només es feien per els 

dos creadors i una guia. Aquestes primeres visites, iniciativa de Pep Bosch, es feien a la 

tarda-vespre a l’estiu i van durar aproximadament 5 anys. Segons el personal de l’Oficina de 

Turisme, “aquestes visites van tenir una gran demanda sobretot perquè també s’hi afegien 

complements i també perquè es realitzaven en horaris diferents ja que es feien a la tarda 

vespre”. Alburnà explica que “la iniciativa de les visites de les llegendes va resultar ser un 

format molt autèntic ja que, hi van incloure “efectes especials” per fer-les més originals. En el 

cas de la llegenda del Fantasma de la dona jueva. Per exemple s’hi van incloure elements 

per ambientar-la. Un d’ells era un so que simulava el seu cant o llençaven un cap des de la 

Torre Gironella per simular la seva mort.  A més, també es donava un xuixo amb l’entrada 

per la seva relació amb el Tarlà i, es donaven punts de llibre amb el dibuix de la lleona i un 

petó, estampat amb un segell. Un altre model de punt de llibre incorporava un tros de roba 

simulant la roba del Cap d’Estopes. En el cas de les escoles, se’ls donava un llapis amb les 
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mosques de Sant Narcís dibuixades” – E3. Aquest format que les diferenciava de la resta de 

visites existents. En aquell moment és el que va fer que aquestes visites i les llegendes en 

sí, obtinguessin una gran popularitat. 

“Al deixar-se de fer la visita dels guies oficials, les Llegendes de Girona han quedat com un 

recurs cultural de la ciutat que no s’ofereix de manera directa però si que segueix essent 

present tant en les visites guiades a la ciutat com si, per exemple, es realitzen viatges de 

familiarització o viatges de premsa on, també es fa referència a la cultura popular de la ciutat 

i, en concret, a les Llegendes de la ciutat ” - E1. 

Per aquest motiu, al deixar-se de fer de manera regular, la promoció de les llegendes de la 

ciutat ha canviat i ha quedat subjecte a l’oferta de visites guiades que l’Associació de Guies 

decideixi. Tot i això, segons comenta Alburnà, “sempre s’inclouen algunes llegendes o 

anècdotes tradicionals i històriques en gairebé totes les visites guiades que es realitzen. 

Sempre que un grup estigui interessat en conèixer les llegendes de la ciutat s’inclouen en el 

recorregut per tal que puguin conèixer-les” - E3. Aquesta afirmació, coincideix amb el que 

exposa Errando i el personal de l’Oficina de Turisme, que manifesten que ha esdevingut un 

recurs ofert principalment a demanda. Des de l’Oficina de Turisme, expliquen que “quan un 

visitant sol·licita informació sobre les llegendes, se li ofereix la possibilitat de consultar la 

pàgina web de l’ajuntament, el llibre sobre un itinerari de llegendes al Barri Vell (“Llegendes 

de Girona. Itinerari pel Barri Vell” de Garcia i Cornellà, 1956) disponible a l’oficina i també 

s’ofereix informació sobre les diferents publicacions que s’han editat al llarg dels anys que 

estan disponibles a les biblioteques de la ciutat” - E2. 

 

De manera global, podríem dir que, malgrat que fa uns quants anys hi hagués un augment 

de la promoció de les llegendes, actualment es considera un recurs existent a la ciutat, que 

forma part del seu patrimoni cultural i tradicional, però que no s’engloba dins les tipologies 

de turisme considerades una prioritat a dia d’avui. Ara, se segueix explotant el recurs i es 

continuen creant activitats, principalment de caire educatiu, relacionades amb les Llegendes 

de Girona però gestionades de manera indirecta des d’altres organitzacions de la ciutat com 

són el Museu d’Història de Girona o La Caseta de la Devesa i no directament des dels 

organismes oficials com són l’Ajuntament de la ciutat o l’Oficina de Turisme. A més, també 

se segueixen incloent en el discurs de les visites guiades oficials que es realitzen a la ciutat 

i, en cas d’especial interès per part dels visitants o turistes, s’expliquen de manera més 

detallada. Així doncs, podríem dir que sembla que les Llegendes com a producte s’exploten 
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per una banda, per les organitzacions mencionades anteriorment i que la promoció de la 

ciutat segueix un altre eix central, focalitzat en altres recursos que es consideren prioritaris 

en aquest moment. 
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5. CONCLUSIONS 

En aquest capítol es presenten les conclusions de la investigació, posant èmfasi en els 

punts que s’han considerat més rellevants en les diferents parts del Treball Final de Grau. 

En primer lloc, i en referència al marc teòric, s’ha constatat que l’storytelling és una eina 

utilitzada ja històricament dins els entorns socials que permetia comunicar de generació en 

generació la identitat dels col·lectius. Posteriorment, també s’ha utilitzat com una eina 

efectiva dins el màrqueting per tal d’utilitzar-lo com a eix central de narració a l’hora de crear 

una marca i estructurar-ne la seva comunicació. A més, també s’ha pogut observar que, 

amb les noves tecnologies, és necessari adaptar aquesta tècnica tenint en compte quin és el 

mitjà de comunicació a través del qual es comunica. 

En relació amb l’objectiu de recerca plantejat a l’inici del Treball Final de Grau, cal 

mencionar que l’objectiu ha estat assolit de manera favorable. Arran de la revisió d’articles i 

fonts bibliogràfiques s’ha pogut comprovar que l’storytelling és una eina que pot ser utilitzada 

per crear la marca d’una destinació turística atès que hi ha nombroses referències que ho 

discuteixen. Tot i això, tal com diversos autors comenten en els seus articles, sobre 

l’storytelling en relació amb el branding de les destinacions és un tema de recerca 

relativament nou que encara pot ser més aprofundit. Respecte al cas d’estudi, s’ha pogut 

demostrar que les Llegendes de Girona contenen els elements determinats com a elements 

fonamentals tal com es justifica a l’anàlisi dels resultats i, per tant, s’ha pogut comprovar que 

són relats utilitzables com a storytelling per tal de crear la marca de la destinació i elaborar 

els relats de promoció i comunicació de la marca de la ciutat.  

Analitzant la part pràctica relacionada directament amb les Llegendes de Girona, s’ha 

corroborat que incorporen els elements definits com a components fonamentals segons Fog 

et al. (2010) i Yavuz et al. (2016) i, per tant, és possible afirmar que les llegendes són relats 

que poden ser utilitzats com a storytelling dins l’estratègia de branding de la ciutat de Girona. 

D’acord amb els percentatges obtinguts a la taula de freqüències (taula 4), s’ha demostrat 

que la majoria de les llegendes compleixen els criteris analitzats ja que els percentatges 

obtinguts són, en gairebé tots els casos, molt elevats. Només la variable “missatge” es troba 

per sota del 80% de freqüència entre la mostra i no perquè hi hagi una manca de contingut 

en els relats sinó perquè moltes d’elles fan referència a fets històrics i religiosos i no fan 

referència a afirmacions ideològiques o morals.  

És evident per tant, el potencial que tenen les Llegendes de la ciutat, tant com a eina 

storytelling com a nivell de creació i desenvolupament de producte per la ciutat. Al llarg del 
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temps, les llegendes han estat un recurs recurrent per a la ciutat de Girona, s’han editat 

diferents llibres i materials i s’han realitzat diferents tipologies de visites guiades, tant per 

l’Associació Guies de Girona com per altres entitats de la ciutat, com són el Museu d’Història 

de la ciutat o La Caseta de la Devesa, que s’encarreguen de difondre aquest component que 

forma part no només de la cultura popular de la ciutat sinó també de la seva història i la seva 

vinculació religiosa.  

Per altra banda, després de realitzar les entrevistes comentades anteriorment, s’ha pogut 

observar que les estratègies seguides per l’ajuntament durant els anys anteriors no han 

seguit una planificació estratègica i/o temporal però, tot i els canvis de govern de 

l’ajuntament les diferents estratègies han resultat estar coordinades entre sí i per tant, el 

sector no s’ha vist perjudicat. A més, amb la creació del futur Pla Estratègic, aquesta 

planificació estarà pautada i estructurada i l’àrea de turisme tindrà una planificació a llarg 

termini. A més, tot i que no es dediquin recursos directament a l’explotació de les Llegendes 

de Girona com a recurs turístic, ni tampoc a la seva promoció de manera específica, gràcies 

a la inclusió de les llegendes en les visites guiades oficials, i a la creació contínua de 

diferents activitats relacionades amb les llegendes per part de diverses entitats, se segueix 

transmetent aquest contingut als visitants i, per tant, no és un recurs que hagi quedat 

inutilitzat. Avui dia, és present en el contingut que s’explica en les visites i, també s’explota 

com a recurs educatiu, essent les escoles de l’entorn un dels principals públics objectiu. 

 

En darrer lloc, el present estudi contribueix a la literatura acadèmica existent, realitzada en 

relació al branding de les destinacions i més concretament a la comunicació de les 

destinacions a través de l’storytelling. Tot i això, com qualsevol estudi d’investigació, el 

present estudi mostra una sèrie de limitacions. En primer lloc, l’storytelling és una nova 

forma de màrqueting que encara es troba en les seves etapes inicials. La majoria de 

marques existents al mercat encara no l’han incorporat dins les seves estratègies i 

segueixen els models tradicionals. En segon lloc, el present estudi ha estat enfocat 

principalment a l’storytelling en la seva forma bàsica però, amb el desenvolupament 

tecnològic actual i amb l’important pes que juguen les noves tecnologies i les xarxes socials 

avui en dia, la manera de comunicar es troba en constant evolució. Així doncs, caldria també 

ampliar la recerca en relació a l’storytelling i les xarxes socials. En tercer lloc, també es 

podria fer una recerca complementària en relació a l’aplicació de les llegendes o històries 

com a relats amb possibilitats per ser un dels eixos de comunicació i promoció de la 

destinació. Per acabar, les variables determinades per a l’anàlisi permeten analitzar 
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narracions de qualsevol tipus, ja siguin llegendes, anècdotes populars i/o tradicionals o 

també narracions històriques, religioses o relats literaris segons el cas de cada destinació 

turística. D’aquesta manera, la metodologia utilitzada es podria estendre a altres 

destinacions que disposin de narracions que puguin ser objecte d’estudi i, també es podria 

estendre a la totalitat de la població d’anàlisi, és a dir, a la totalitat de les Llegendes de 

Girona per tal d’obtenir uns resultats complets sobre l’objecte d’anàlisi. 

Per acabar, la recerca realitzada i la metodologia emprada per l’anàlisi del cas pràctic es 

podria complementar amb una recerca de la literatura acadèmica per tal de continuar la 

recerca realitzada i, a partir dels resultats obtinguts, elaborar un fil conductor que pogués ser 

incorporat dins el pla estratègic de la ciutat, com a part de la comunicació de la destinació 

turística. 
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