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1- INTRODUCCIÓ. 

1.1- OBJECTIUS 

 

Durant el desenvolupament d’aquest treball es planteja un estudi amb el qual es 

pretenen aconseguir tres tipologies d’objectius: objectiu principal, objectiu secundari i 

en tercer lloc es persegueix donar resposta a una qüestió més global. L’objectiu que 

s’ha establert com a principal, és el de realitzar un estudi sobre el nivell d’autenticitat 

que presenten quatre productes de tipologia dark tourism,  a partir del llenguatge  

emprat durant la seva comercialització, a través de la seva pàgina web. Tot seguit, s’ha 

procedit a dur a terme el mateix procés però aquest cop analitzant l’autenticitat 

percebuda pels usuaris, a través dels termes que han usat per confeccionar els seus 

comentaris online, un cop viscuda l’experiència.  El resultat d’aquesta comparació 

s’espera que doni resposta a aquest primer propòsit. 

El referència a l’objectiu secundari, s’ha establert comparar els resultats obtinguts dels 

dos estudis per a cadascun dels productes proposats i així poder apreciar si es presenta 

el mateix tipus d’autenticitat durant la venda del producte que durant la vivència 

d’aquest. Arrel de la resposta que se’n derivi, es compta en poder veure evident un 

patró o una variable que es pugui traslladar a diferents productes. 

Finalment s’ha plantejat la qüestió de si el dark tourism és fidel al concepte 

d’autenticitat tenint en compte els resultats de l'anàlisi efectuada. S’espera poder 

obtenir una resposta que evidenciï com n'és d'important la relació o el vincle entre 

l'autenticitat i el turisme, concretament el dark tourism. 

 

1.2- JUSTIFICACIÓ DEL TEMA 

 

S’ha escollit realitzar un treball que tractés sobre el dark tourism, perquè és una 

variable del turisme, la qual ha experimentat en els darrers anys un creixement 

exponencial, i tot i que no es tracta d'una disciplina nova, es començà a estudiar com a 

fenomen fa escassos 20 anys.  

Partint de la base però, de que es tracti d'un producte turístic “relativament nou”, ja 

compta amb molts estudis, investigacions i literatura de grans pensadors, els quals  

han establert ja una base sòlida al voltant d'aquest tema.  
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Tenint en compte doncs tot el que ja es sap sobre dark tourism, es va estimar pertinent 

centrar la temàtica d’aquest estudi vers l'autenticitat. S’ha cregut que era 

especialment interessant incidir d’una manera més tècnica i acotada la vessant 

d'aquest concepte dins el món del dark tourism, donat que, tot i ésser una variant del 

turisme no compartida o entesa per tothom, cada cop està més a l’ordre del dia i són 

més els turistes que busquen realitzar una experiència dark. I és en aquest punt, quan 

es parla d’experiència, que es va pensar que era un tema mereixedor d’estudi i/o 

anàlisi ja que l’usuari quan es decideix a emprendre una experiència turística, sigui de 

la temàtica que sigui, el que espera és que aquesta sigui el més autèntica o real 

possible, i que per tant, se li transmeti el màxim de veracitat en el que rep.  

 

1.3- METODOLOGIA I ESTRUCTURA PROPOSADA.  

  

La metodologia que s’ha emprat, ha estat en primer lloc la recerca bibliogràfica de 

fonts secundàries tant en versió paper com en format digital. Tot i que la recerca 

bibliogràfica ha constituït l’eix central per a la creació de la base de l’estudi, no es pot 

obviar el fet que també s’han fet servir d’altres eines com la cerca d’informació a 

internet  a més a més de suports digitals de la Biblioteca del Barri Vell, Girona 

La informació que s’ha obtingut d’aquesta fase de cerca prèvia ha servit per obtenir 

una base sòlida sobre la que treballar, s’han consultat articles i fragments de llibres 

filtrant el contingut de manera que donés resposta a les preguntes que es volien 

proposar. El Marc teòric es troba en el segon capítol i és on s’hi veuran reflectits els 

primers resultats que han esdevingut clau per a l’elaboració dels apartats que el 

constitueixen i així poder entendre millor el fenomen del dark tourism.  

Tot seguit després d’aquesta primera etapa de cerca, anàlisi i organització del material 

per poder captar el contingut que era necessari, es presenta el tercer capítol, el qual 

correspon al cos del treball que s’ha titulat “Anàlisi dels nivells d’autenticitat”. En 

aquest s’hi ha dut a terme la segona fase, que té per objectiu l’anàlisi exhaustiva del 

nivell d’autenticitat comercialitzat (per part dels tour operadors) i l’experimentada (per 

part dels usuaris) de quatre productes de dark tourism.  

Els quatre productes o atraccions que s’han seleccionat, no han estat aleatoris, s’ha 

creat un paràmetre concret de cerca que consisteix en diferenciar 3 variables; “realitat 

o ficció” – “passat o present” – “conducta turística observadora o participativa”. Com 

a realitat es veuran casos que han succeït o llocs que existeixen i es mantenen igual 

que quan van esdevenir, mentre que per ficció s’entendrà tot aquell que sigui inventat 

total o parcialment o bé que s’hagi modificat la seva raó inicial de ser.  
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En referència a passat o present, es tracta de diferenciar entre productes que van 

sorgir en temps passats i que ara es visiten però l’acció ja no hi transcorre, i els que 

potser s’originaren en un passat (o no) i que a dia d’avui encara succeeixen. També es 

pot donar el cas que el producte sigui completament nou i s’hagi originat en el present. 

Finalment es diferencia entre conducta observadora o participativa, és a dir si l’actitud 

del turista vers el producte o atracció que visita és merament passiva i només l’observa 

o si per contra, l’experiència rau en participar activament de l’atracció.  

A partir d’aquests filtres, s’han cercat quatre productes, els quals els dos primers fossin 

diferents en totes les variables, però que la línia temporal fos igual, en aquest cas del 

passat. Productes: Narco – Tour Pablo Escobar a Colòmbia i Karosta Hotel a Letònia. 

Els dos següents casos, segueixen la mateixa dinàmica, les variables són diferents 

menys en el cas de la temporalitat, aquests s’ubiquen en el present. Productes: Faveles 

de Rio de Janeiro i Mckamey Manor a San Diego. 

Un cop escollits els productes que es volien estudiar, s’ha procedit a fer l’anàlisi dels 

nivells d’autenticitat que presenten. Per realitzar-lo primer s'han hagut de cercar els 

tour operadors (a nivell online) els quals comercialitzaven els productes en qüestió i 

tot seguit s’ha examinat  el tipus de llenguatge que han emprat els agents a l’hora 

d'oferir el producte. S’ha actuat en la mateixa línia pel que fa als consumidors, s’han 

cercat diferents pàgines web oficials, juntament amb Tripadvisor i per conèixer l’opinió 

dels usuaris mitjançant els seus comentaris (a nivell online). La única excepció és 

l’atracció de Mckamey Manor, la qual no figura a Tripadvisor, i els comentaris s’han 

analitzat a partir dels vídeos que fan als seus participants sobre l’experiència viscuda. 

Per poder realitzar aquesta recerca s’ha fet servir l’anàlisi de contingut. Segons 

Krippendorff (1980), Downe-Wamboldt (1992), Sandelowski (1995) afirmen, “que es 

tracta d’un mètode de recerca sistemàtic i objectiu per a la descripció i quantificació de 

fenomens”. (Citats per Elo i Kyngäs, 2008:108). Els investigadors mitjançant aquesta 

anàlisi poden provar problemes teòrics i aconseguir comprendre millor certes dades. 

També és útil per poder classificar i categoritzar dades segons el contingut a través de 

paraules, frases. L’agrupació de conceptes brinda un resultat que descriu el fenomen 

que s’estudia. Segons Cavanagh (1997), “les paraules agrupades sota la mateixa 

categoria comparteixen el mateix significat”. (Citat per Elo i Kyngäs, 2008:108).  

Per a l’estudi que es realitza en aquest treball, l’anàlisi de dades que es du a terme és 

interpretativa, de manera que s’observen missatges i a posteriori es codifiquen els 

mots recollits agrupant-los en categories i enumerant les repeticions que se 

n’aprecien.  
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Aquesta tipologia d’anàlisi rau en la investigació científica social, ja que implica un 

mostreig teòric, categories analítiques, anàlisi comparada i acumulativa, i la formulació 

de tipus o categories conceptuals. (Neuendorf, 2016 :6) 

A continuació es presenten les pàgines web que s’han utilitzat per a l’anàlisi de 

contingut tant pel que fa a l’oferta com la demanda, separat per productes. Al final de 

cadascuna de les taules s’esmenta la quantitat de comentaris/vídeos analitzats.  

  

TAULA 1- Webs Narco – Tour Pablo Escobar 

WEBS CONSULTADES PER A LÀNALISI DE CONTINGUT – CASTELL DE BRAN  

OFERTA I DEMANDA 

https://www.viator.com/tours/Medellin/Pablo-Escobar-Historical-Tour-of-
Medellin/d4563-5549ESCOBAR 

http://www.medellincitytours.com/pablo-escobar-tour/ 

https://www.getyourguide.es/medellin-l1215/medellin-tour-privado-de-4-horas-de-
pablo-escobar-t87962/ 

https://bdmedellin.com/tours/pablo-escobar-city-tour/ 

https://medellinguru.com/pablo-escobar-tour/ 

http://pabloescobartour.co/ 

http://www.paisaroad.com/tour-pablo-escobar 

https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g297478-d4054877-r580915860-
Tour_Pablo_Escobar_by_PaisaRoad-Medellin_Antioquia_Department.html 

https://www.tripadvisor.es/AttractionProductDetail-g297478-d11477195-or5-
Private_Half_Day_Pablo_Escobar_Godfather_Tour_in_Medellin-
Medellin_Antioquia_Department.html 

https://www.civitatis.com/es/medellin/tour-pablo-
escobar?aid=100&gclid=EAIaIQobChMIxbaKnYKe2wIVFRMbCh0xOwGHEAMYASAAEgI 
nqfD_BwE&gclsrc=aw.ds 

https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g297478-d5984063-Reviews-

Medellin_City_Services-Medellin_Antioquia_Department.html 

DEMANDA: COMENTARIS (Webs oficials i Tripadvisor) 

230 comentaris del 07/2015 al 05/2018 

 

TAULA 2- Webs favelas Rio de Janeiro 

WEBS CONSULTADES PER A LÀNALISI DE CONTINGUT – FAVELAS RIO DE JANEIRO 

OFERTA I DEMANDA 

https://www.tripadvisor.es/AttractionProductDetailg303506d11466452Favela_Walking
_Tour_in_Rio_de_JaneiroRio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html  

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g303506-d3546152-Reviews-
Favela_Santa_Marta_Tour-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html 

https://www.viator.com/tours/Medellin/Pablo-Escobar-Historical-Tour-of-Medellin/d4563-5549ESCOBAR
https://www.viator.com/tours/Medellin/Pablo-Escobar-Historical-Tour-of-Medellin/d4563-5549ESCOBAR
http://www.paisaroad.com/tour-pablo-escobar
https://www.tripadvisor.es/AttractionProductDetail-g297478-d11477195-or5-Private_Half_Day_Pablo_Escobar_Godfather_Tour_in_Medellin-Medellin_Antioquia_Department.html
https://www.tripadvisor.es/AttractionProductDetail-g297478-d11477195-or5-Private_Half_Day_Pablo_Escobar_Godfather_Tour_in_Medellin-Medellin_Antioquia_Department.html
https://www.tripadvisor.es/AttractionProductDetail-g297478-d11477195-or5-Private_Half_Day_Pablo_Escobar_Godfather_Tour_in_Medellin-Medellin_Antioquia_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g297478-d5984063-Reviews-Medellin_City_Services-Medellin_Antioquia_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g297478-d5984063-Reviews-Medellin_City_Services-Medellin_Antioquia_Department.html
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https://www.tripadvisor.es/AttractionProductDetail-g303506-d11472515-
Rio_de_Janeiro_Favela_Jeep_Tour-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html 

https://brasilmasquefutbol.com/2016/06/05/tour-favela-o-como-ver-la-desigualdad-
de-rio-de-janeiro-desde-dentro/ 

http://visit.rio/en/que_fazer/favela-phoenix-tours-2/ 

https://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g303506-d10267224-Reviews-
Favela_Phoenix_Tours-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html 

https://www.viator.com/tours/Rio-de-Janeiro/Favela-Tour-Experience-and-Meeting-
Locals-from-the-Community/d712-5207P55 

https://www.viviendoporelmundo.com/visitar-favelas-si-o-no/ 

https://www.viator.com/tours/Rio-de-Janeiro/Favela-Tour/d712-34388P1 

https://www.tripadvisor.com.ar/ShowUserReviews-g303506-d662637-r123960965-
Rocinha-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html 

https://www.getyourguide.es/rio-de-janeiro-l9/tour-de-rio-de-janeiro-experiencia-en-
las-favelas-t38339/?utm_force=0 

https://www.civitatis.com/es/riodejaneiro/tourfavela?aid=100&gclid=EAIaIQobChMI2f
uz5faJ2wIVwprVCh0pDA19EAAYASAAEgLlv_D_BwE&gclsrc=aw.ds 

https://www.riodejaneiro.com/search/?q=favelas 

DEMANDA: COMENTARIS (Webs oficials i Tripadvisor) 

250 comentaris Del 06/2012 al 04/2018 

 

TAULA 3- Webs Karosta Hotel 

WEBS CONSULTADES PER A LÀNALISI DE CONTINGUT – KAROSTA, HOTEL-PRESÓ  

OFERTA I DEMANDA 

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g274965-d500301-Reviews-
Karosta_Prison-Liepaja_Kurzeme_Region.html 

https://www.atlasobscura.com/places/karosta-prison-hotel 

http://www.latvia.travel/en/sight/naval-port-prison 

http://karostascietums.lv/en/ 

https://www.rubenyelmundo.com/prision-de-karosta-en-liepaja-letonia/ 

https://www.lamochilademama.com/vacaciones-de-miedo-en-la-prision-de-karosta/ 

http://www.abc.es/viajar/20120523/abci-noche-prision-karostas-201210051529.html 

https://www.veryvisitar.com/karosta-prison-extravagante-hotel-letonia 

https://viajar.elperiodico.com/destinos/vacaciones-de-miedo-en-una-carcel-letona 

DEMANDA: COMENTARIS (Webs oficials i Tripadvisor) 

190 comentaris Del 07/2012 al 04/2018 

 

https://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g303506-d10267224-Reviews-Favela_Phoenix_Tours-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g303506-d10267224-Reviews-Favela_Phoenix_Tours-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.viator.com/tours/Rio-de-Janeiro/Favela-Tour-Experience-and-Meeting-Locals-from-the-Community/d712-5207P55
https://www.viator.com/tours/Rio-de-Janeiro/Favela-Tour-Experience-and-Meeting-Locals-from-the-Community/d712-5207P55
https://www.viviendoporelmundo.com/visitar-favelas-si-o-no/
https://www.tripadvisor.com.ar/ShowUserReviews-g303506-d662637-r123960965-Rocinha-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.ar/ShowUserReviews-g303506-d662637-r123960965-Rocinha-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.getyourguide.es/rio-de-janeiro-l9/tour-de-rio-de-janeiro-experiencia-en-las-favelas-t38339/?utm_force=0
https://www.getyourguide.es/rio-de-janeiro-l9/tour-de-rio-de-janeiro-experiencia-en-las-favelas-t38339/?utm_force=0
https://www.civitatis.com/es/riodejaneiro/tourfavela?aid=100&gclid=EAIaIQobChMI2fuz5faJ2wIVwprVCh0pDA19EAAYASAAEgLlv_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.civitatis.com/es/riodejaneiro/tourfavela?aid=100&gclid=EAIaIQobChMI2fuz5faJ2wIVwprVCh0pDA19EAAYASAAEgLlv_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.riodejaneiro.com/search/?q=favelas
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g274965-d500301-Reviews-Karosta_Prison-Liepaja_Kurzeme_Region.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g274965-d500301-Reviews-Karosta_Prison-Liepaja_Kurzeme_Region.html
https://www.atlasobscura.com/places/karosta-prison-hotel
http://www.latvia.travel/en/sight/naval-port-prison
http://karostascietums.lv/en/
https://www.rubenyelmundo.com/prision-de-karosta-en-liepaja-letonia/
https://www.veryvisitar.com/karosta-prison-extravagante-hotel-letonia
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TAULA 4- Webs Mckamey Manor 

WEBS CONSULTADES PER A LÀNALISI DE CONTINGUT – MCKAMEY MANOR 

OFERTA I DEMANDA 

https://www.mckameymanor.com/ 

https://es.gizmodo.com/bienvenidos-a-mckamey-manor-la-casa-del-terror-mas-ext-
1822656028 

https://www.nashvillescene.com/arts-culture/cover-story/article/20993198/tennessees-
mckamey-manor-torture-on-demand 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/30/extreme-haunted-house-
masochists-mckamey-manor 

https://www.ranker.com/list/mckamey-manor-extreme-haunted-house/april-a-
taylor?var=6&utm_expid=16418821 
409.ZHh11RFyTNmO_Mn5KtBY8w.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F 

https://www.independent.co.uk/news/weird-news/lists/mckamey-manor-this-extreme-
haunted-house-is-the-stuff-of-nightmares-9816650.html 

https://www.youtube.com/channel/UCsalVbh5qdC36muQ6X_V6GQ 

https://www.huffingtonpost.com/entry/mckamey-manor-haunters-art-of-the-
scare_us_59ee3d9ce4b0d888ea3d03b0?guccounter=1 

DEMANDA: COMENTARIS (Canal de YouTube) 

7 hores de visualització de contingut audiovisual des del 2012 al 2016 

 

A l’hora de classificar el resultat de l’anàlisi de dades obtinguda per producte s’han fet 

servir les categories o estàndards de MacCannel (1973) i Wang (1999), a partir dels 

quals s’ha pogut mesurar el nivell de l’autenticitat venuda i la percebuda d’aquestes 

atraccions.  

Finalment el darrer capítol s’ha destinat a les conclusions que s’han extret dels estudis 

realitzats en l’anterior apartat.  

 

 

 

 

 

 

https://www.mckameymanor.com/
https://es.gizmodo.com/bienvenidos-a-mckamey-manor-la-casa-del-terror-mas-ext-1822656028
https://es.gizmodo.com/bienvenidos-a-mckamey-manor-la-casa-del-terror-mas-ext-1822656028
https://www.nashvillescene.com/arts-culture/cover-story/article/20993198/tennessees-mckamey-manor-torture-on-demand
https://www.nashvillescene.com/arts-culture/cover-story/article/20993198/tennessees-mckamey-manor-torture-on-demand
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/30/extreme-haunted-house-masochists-mckamey-manor
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/30/extreme-haunted-house-masochists-mckamey-manor
https://www.ranker.com/list/mckamey-manor-extreme-haunted-house/april-a-taylor?var=6&utm_expid=16418821%20409.ZHh11RFyTNmO_Mn5KtBY8w.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.ranker.com/list/mckamey-manor-extreme-haunted-house/april-a-taylor?var=6&utm_expid=16418821%20409.ZHh11RFyTNmO_Mn5KtBY8w.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.ranker.com/list/mckamey-manor-extreme-haunted-house/april-a-taylor?var=6&utm_expid=16418821%20409.ZHh11RFyTNmO_Mn5KtBY8w.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.independent.co.uk/news/weird-news/lists/mckamey-manor-this-extreme-haunted-house-is-the-stuff-of-nightmares-9816650.html
https://www.independent.co.uk/news/weird-news/lists/mckamey-manor-this-extreme-haunted-house-is-the-stuff-of-nightmares-9816650.html
https://www.youtube.com/channel/UCsalVbh5qdC36muQ6X_V6GQ
https://www.huffingtonpost.com/entry/mckamey-manor-haunters-art-of-the-scare_us_59ee3d9ce4b0d888ea3d03b0?guccounter=1
https://www.huffingtonpost.com/entry/mckamey-manor-haunters-art-of-the-scare_us_59ee3d9ce4b0d888ea3d03b0?guccounter=1


Dark Tourism – Nivells d’autenticitat 
 
 
 

10 
 

2- MARC TEÒRIC 

 

En aquest apartat primerament s’introduirà el concepte de dark tourism, el qual ha 

anat obtenint un gran ressò durant els últims anys. Tot seguit es parlarà d’aquesta 

importància, la qual ha fet que investigadors, científics, i professionals del sector 

s’hagin vist obligats a plantejar-se qüestions de gran transcendència que van des de 

l’anàlisi del propi significat del mot fins a la seva evolució com a atracció turística. 

 

2.1- Descripció de dark tourism 

 

Cal esmentar que aquest fenomen es coneix per diferents noms tenint en compte el 

gran volum d’autors que en parlen i els estudis que se n’han fet. Alguns exemples 

serien: Tanaturisme, turisme obscur, turisme atroç, turisme mòrbid, turisme de mea 

culpa, turisme tràgic, turisme de nostàlgia, turisme de memòria, grief tourism, black 

spot tourism, turisme macabre, entre d’altres. (Seaton 1996, Bloom 2000, Rojeck 1993, 

Stone i Sharpley, 2008). 

Cadascun dels mots citats anteriorment comparteixen part del seu significat i/o 

essència, però també és cert que no són ben bé sinònims, i és per això que inicialment 

es creu necessari començar amb un recull de definicions elaborades per diversos 

autors i abordades des de punts de vista diferents. 

El terme dark tourism va ésser concebut o creat pels dos investigadors Malcolm Foley i 

J. John Lennon al 1996, els quals descrivien el concepte com; el fenomen que engloba 

la presentació i consumició (per part dels visitants) de la mort tant real com 

comercialitzada i llocs on hagin ocorregut desastres (Lennon i Foley 1996:198). En la 

mateixa dinàmica, Stone (2010) comentava que per a que un lloc fos considerat dark 

havia de complir unes premisses; que fossin espai, els quals creats voluntàriament o 

no, atraguessin visitants tant pagant com de manera gratuïta, on s’hi exposi la mort 

real o simulada i que el dolor o el patiment fos la temàtica principal.   

L’eix principal sobre el qual gira el concepte doncs, igual que ho afirmà Cohen (2011) 

és el desig que els consumidors senten per visitar llocs on hagin ocorregut fets 

relacionats amb la mort o desastres.  
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Seaton (1996), igual que Lennon i Foley, basa la definició en aspectes motivacionals, 

però aquest ho fa des d’una perspectiva més àmplia i afegint el mot de tanaturisme. 

Per descriure el que és la tanatopsis l’autor ho fa explicant que es tracta que durant el 

viatge, la motivació que mou al turista a desplaçar-se és la d’entrar en contacte amb la 

mort ja sigui de d’una manera real o simbòlica. L’any 2000, Lennon i Foley afegiren en 

el seu llibre, una reflexió molt encertada referent a la definició del dark tourism: volien 

demostrar que aquest és un producte de les circumstàncies del món modern tardà, i al 

mateix temps també n’és la seva pròpia influència. (Lennon i Foley, 2000). Tanmateix, 

agregaven que el dark tourism té la capacitat de fer qüestionar i reflexionar al visitant 

sobre l’era en la que viuen. (Lennon i Foley, 2002). 

Marcel (2004), suggerí que la mort crea vacances, és a dir igual que qualsevol altre 

producte turístic és capaç d’esdevenir vacacional i recreatiu, els desastres i atrocitats 

també estan al mateix nivell pel que fa a termes d’atracció turística. Tot seguit afegeix 

que el dark tourism dins d’aquesta indústria turística, és textualment “el seu petit 

secret brut”, insinuant quelcom ocult i morbós.  

A diferència de Lennon i Foley, on destacava una visió protagonitzada per la motivació 

de l’individu, Tarlow (2007), ho enfoca des d’un punt de vista basat en les percepcions. 

Comenta que el dark tourism consisteix en visitar llocs on hagin passat tragèdies 

notòries a nivell històric, però el més important de tot és la part en que esmenta la 

incidència que aquests successos han generat i segueixen generant en les nostres 

vides. D’una banda a nivell emocional i d’altra també impactant sobre els polítics i la 

política social, afegeix Novelli (2005). Aquest punt de vista, es pot apreciar també en la 

descripció que en fa Stone (2009), el qual posa en relleu el valor emocional que evoca 

un cert lloc per davant de la motivació de l’usuari. El que realment és important per 

aquest autor és el sofriment i allò tètric que desprenen diferents indrets protagonistes 

de catàstrofes o fets violents.  

D’altra banda Walter (2009), per definir el concepte ho feu de manera breu esmentant 

que el dark tourism es troba al mateix nivell que moltes altres de les institucions que 

gestionen la mediació entre la vida i la mort. 

En el cas de Korstanje (2016), la visió que aquest exposa suggereix que el dark tourism 

dóna lloc a una postura narcisista per part del consumidor, alimentada pel capitalisme 

modern, que conclou en un sentiment o creença d’exclusivitat per aquell que continua 

viu.  
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Finalment es pot apreciar el resultat que ofereix la cerca de la definició de dark tourism 

a alguns diccionaris com són Oxford Dictinonary i MacMillan Dictionary:  

Oxford dictionary: El turisme es dirigeix a llocs que s'identifiquen amb la mort i el 

patiment. Tourism directed to places that are identified with death and suffering.  

MacMillan dictionary: La pràctica de viatjar específicament per visitar l'escena de la 

tragèdia o el desastre. The practice of travelling specifically to visit scene of tragedy or 

disaster.    

En ambdós casos la definició és clara i directa, resumint d’una manera molt similar el 

mateix concepte, les quals es centren pràcticament en la motivació de viatjar a un 

indret on hi hagi esdevingut una tragèdia o bé tingui relació amb la mort i el sofriment.   

El que es pot extreure després d’observar el gran recull de definicions és que totes 

contemplen punts comuns com són la relació amb a mort, el desastre o el sofriment, 

però depenent del punt de vista de cadascun s’ha abordat des d’una perspectiva o una 

altra com són el coneixement, el sentiment o l’emoció, la morbositat, la curiositat, 

entre d’altres. Per tant, es tracta d’un fenomen que pot ésser concebut o interpretat 

de maneres diferents segons la motivació, i en conseqüència, no existeix una definició 

genèrica acceptada i compartida per tothom.  

 

2.2- Història i evolució 

 

El dark tourism va aparèixer com a terme relacionat amb el turisme al segle XX, però ja 

des de temps immemorials es diu que la humanitat sent interès, curiositat i fins i tot 

admiració pels fets relacionats amb la mort i els seus derivats.  

Stone i Sharpley (2009), explicaven que ja en l’època romana era costum anar a veure 

les lluites de gladiadors, animant els contrincants fins que un dels dos moria. Un altre 

exemple n’és el tumult de gent que assistia durant l’època medieval a veure les 

execucions públiques a la plaça del poble.  
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Són molts els autors i investigadors que recolzen aquesta teoria, per exemple Seaton 

(1996), el qual argumentava que el dark tourism té una llarga història tot i ésser un 

concepte pràcticament recent, ja des d’abans de l’Edat Mitjana la contemplació de la 

mort era una pràctica corrent, la qual es va anar intensificant durant els segles XVIII i 

XIX. Un dels més clars i recurrents exemples és l’escenari de la Batalla Naval de 

Waterloo, el qual va atraure multitud de turistes interessats pel desastre des de 1816 

fins al moment. 

El pelegrinatge de l’època medieval fou considerat de les primeres formes d’expressió 

turística. Es tractava d’una motivació de caire religiós i/o espiritual, formava part del 

seu modus vivendi on l’objectiu era la cerca del perdó, curar malalties, o la simple 

necessitat d’estar a prop d’algun personatge santificat. (Lennon i Foley, 2000; Stone, 

2005). El turista que avui es coneix no comparteix el mateix ideari, el que es pot 

entreveure és que amb la visita d’indrets relacionats amb desastres, morts, o 

atrocitats, (que donà nom al dark tourism) aquest intenta evitar la seva pròpia mort. 

Amb el pas del temps, un cop ben entrat el segle XX, aquests llocs es van anar 

comercialitzant quan la indústria del turisme va descobrir que aquests espais tenien 

molt potencial i podien convertir-se en atraccions turístiques.  

Al mateix temps, moltes de les facetes relacionades amb la mort es van anar 

suavitzant, pel que es refereix a la manera de concebre-la o parlar-ne, per exemple a 

través de canvis culturals o socials. De manera que la forma de veure, sentir o 

interpretar la mort ha anat canviant amb el pas del temps fent que hom l’assimili com 

una situació corrent. Aquests fets han comportat que escenaris on van ocórrer 

assassinats, els camps de concentració, llocs on va morir gent per una catàstrofe, 

presons, entre d’altres, es convertissin en recursos turístics a punt per ser explotats 

com qualsevol altre que formés part de la infraestructura turística.  

El fenomen del dark tourism, està en ple auge i els mitjans de comunicació i les noves 

tecnologies, sobre tot avui dia han jugat i juguen un paper molt important en el seu 

coneixement i interès.  

Marcel (2003), apuntava que arreu del món tot el que succeeix, es transmet al 

moment arribant ràpidament a tots els espectadors, de manera que les imatges 

reproduïdes sobre desastres, desgràcies, morts, creen un sentiment híbrid entre 

empatia i excitament, el qual provoca que aquests escenaris es converteixin 

automàticament en atraccions turístiques. En la mateixa línia, sobre els mitjans de 

comunicació, Seaton i Lennon (2004), exposaven que, tot i que la importància del 

protagonisme que aquests esdeveniments generen, la innovació tecnològica també 

juga un paper molt important permetent una comunicació a nivell global, i essent 

crucial per donar força a aquest creixement dins l’àmbit del turisme.  
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Com a conseqüència negativa es pot apreciar que aquest ús massiu que se’n fa hagi 

esdevingut en l’error de generalitzar en excés. Cadascun dels escenaris o situacions, els 

quals es mostren a través dels canals d’informació que es tenen avui dia a l’abast, són 

complexes i per tant requereixen individualització.  

Amb aquesta generalització massiva, es tendeix a englobar de manera homogènia sota 

l’etiqueta de dark tourism, totes les atraccions, exposicions i l’àmplia diversitat de llocs 

que tenen característiques similars, però que s’ha de tenir en compte que no estan al 

mateix nivell. Cal especificar i clarificar que existeixen diferents formes i intensitats de 

dark tourism, és el que Seaton i Lennon (2004) defineixen com ‘ombres d’intensitats’, i 

que s’han de tenir en compte a l’hora d’oferir aquests productes.  

Seguint amb el que es referia al creixement i l’evolució d’aquest concepte, es creu molt 

encertat concloure aquest apartat evidenciant que el dark tourism creix i seguirà 

creixent i diversificant-se, de manera que es tracta d’un producte turístic ja gairebé 

consolidat, ja que no es pot obviar que com moltes atraccions turístiques, també és 

utilitzat com a eina promocional d'una destinació.  

 

2.3- Evolució de l'oferta i la demanda 

 

Pel que fa a l’oferta, com ja s’ha fet esment, és molt variable i canviant en termes de 

creixement, creació o descobriment. No hi ha una oferta fixa, sinó que a mesura que va 

passant el temps i van ocorrent fets, aquests es van sumant al llistat de destinacions 

que ofereixen aquest tipus d’activitats i/o productes. Tot i això, gràcies a l’increment 

d’interès i acceptació per part del turista en aquesta modalitat, l’oferta cada cop ha 

estat i seguirà essent més demandada, comportant en conseqüència un major i més 

ampli ventall de propostes.  

Cal dir però que Sharpley (2005), aportà que no és del tot evident si el dark tourism 

s’hauria de basar en l’impuls de l'atracció de l’oferta o bé l’impuls dels consumidors pel 

que fa a la demanda. Per tant no queda clar quin dels dos condueix o afecta sobre 

l’altre. El que sí es podria dir, és que ara per ara, els proveïdors d’aquests serveis 

turístics són tant nombrosos i alhora diferents, com tantes motivacions existeixen pel 

que fa a consumidors que els demanden. 

En relació amb la demanda, el comportament del consumidor, és a dir el turista en 

aquest cas, igual que la oferta ha anat evolucionant, de manera que aquest ara més 

expert busca viure una sèrie d’experiències que satisfacin les seves necessitats, tal i 

com Seaton (1996) exposà dient que el dark tourism és essencialment un fenomen 

basat en la conducta.   
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En aquest cas la conducta com es veurà més endavant, pot venir donada per diferents 

raons ja sigui curiositat, viure noves experiències, experimentar productes autèntics, 

productes de ficció, morbositat, etc.  

Una visió una mica més recent és la de Farmaki (2013), la qual explicava en el seu 

estudi sobre la conceptualització de l’oferta i la demanda pel que fa al dark tourism, 

que tant una com l’altra van de la mà i estan interrelacionades. Segons Stone (2006) 

afegia que “no es pot completar l’anàlisi de l’oferta de dark tourism si no es considera 

la demanda turística”. Continuava dient que “el dark tourism és principalment un 

concepte basat en el comportament, i per tant és fonamental que se n’estudiïn les 

motivacions turístiques”. És evident doncs que tant l’oferta com la demanda, des del 

punt de vista dels autors esmentats, cal estudiar-les plegades i no per separat. (citat 

per Farmaki 2013:282), 

L’autora seguia l’exposició argumentant que el fet que una persona es vegi interessada 

en visitar un indret qualificat com a fosc, pot venir donat per diferents motius, no 

necessàriament vinculats amb la mort, de la mateixa manera que l’oferta de turisme 

fosc també pot veure’s promoguda per altres factors diferents a la mort. És per això 

que Farmaki (2013) suggereix que a l’hora d’estudiar el mercat d’una destinació, 

aquest cal segmentar-lo prèviament partint de la base del que s’acaba d’esmentar i a 

més tenint en compte que cada persona un cop finalitzada la seva experiència en pot 

obtenir una percepció diferent.  

La conclusió que es pot extreure d’aquest apartat és que no s’ha trobat un patró o 

model definitiu que expliqui amb termes contundents l’oferta i la demanda en aquest 

camp, només es compta amb diferents hipòtesis formulades per diversos autors. Això 

es deu a que és molt difícil trobar dades estadístiques oficials sobre la demanda del 

dark torusim, ja que no es mesura a nivell institucional, el que corrobora el fet que es 

tracti d’un fenomen complex i polifacètic.  

Directament relacionat amb l’oferta i la demanda, trobem el següent apartat 

“motivacions”, el qual incideix de manera directa en la demanda dels usuaris a l’hora 

de decidir visitar o no una atracció de dark tourism. Tot i el vincle que existeix entre 

l’anterior i el següent punt, s’ha cregut que era interessant separar-los per poder 

descriure més extensament aquest concepte. 
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2.4- Motivacions 

 

Segons el gran diccionari de la llengua catalana, la motivació és: “Procés que sosté i 

que dirigeix l'activitat de l'organisme i el comportament dels individus”. A partir 

d’aquesta definició, s’entén doncs que el comportament o les decisions preses per les 

persones es deuen a la motivació. Ara bé, relacionat amb el turisme i, concretament 

amb el dark tourism, quines poden ésser les motivacions que condueixin als turistes a 

visitar aquest tipus de llocs o bé a sentir-se atrets per aquesta variable del turisme? 

Després de tot el que s’ha comentat en anteriors apartats, s’ha extret la següent 

reflexió: la raó per la qual els usuaris consumeixen productes de dark tourism, pot 

venir condicionada per diferents factors, i en conseqüència se’n deriven diferents 

motivacions. A primera vista pot semblar que el que suscita l’ésser humà a visitar o 

consumir aquest tipus de producte és la morbositat o la curiositat, però en moltes 

ocasions l’interès es crea per voler conèixer el patrimoni i la història d’un lloc, ja sigui 

per aprendre o bé per l’existència de lligams emocionals.  

Es tracta doncs d’un punt complex d’explicar, és per això que s’han pres com a 

referència diverses opinions elaborades i recolzades per diferents autors que proposen 

distints punts de vista. 

S’ha pogut trobar en la literatura que els visitants poden haver estat motivats a l’hora 

de dur a terme una visita per un desig d'experimentar la realitat que hi ha darrere de 

les imatges que mostren els mitjans de comunicació i/o l’associació personal amb la 

inhumanitat. És a dir els mou l’interès de veure en primera persona si el que els han 

mostrat és real i veraç o no i fins a quin punt ho és, a més de voler establir de manera 

personal una relació o vincle amb fets atroços. (Foley i Lennon, 1996:198). 

Val a dir que aquest tipus de motivació es veu representada en un tipus de turista més 

ocasional, ja que la persona descobreix que sent curiositat per aquell lloc o succés 

durant l’estona i repercussió que hi dediquin els mitjans. Hooper i Lennon (2016), 

defensen que la motivació principal ve donada per 3 factors, la curiositat, l’empatia i 

l’atracció cap a l’horror. Aquestes són les tres principals emocions humanes a nivell 

universal que constitueixen el que sempre ha estat i seguirà essent el fet de viure una 

experiència inusual. 

Un exemple serien les catàstrofes com un tsunami, un naufragi, els quals provoquen 

visites massives de gent que vol veure què ha passat i com, tot i això són de curta 

durada, exceptuant aquells que assisteixen per oferir ajuda i suport als afectats. 
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A diferència de Hooper i Lennon (2016), dos autors proposaven com a eix motivacional 

inquietuds psicològiques i emocionals juntament amb preocupacions socioculturals. 

Aquests foren d’una banda, Tarlow (2007), el qual suggeria que el fil conductor a l’hora 

de mostrar interès per aquest tipus de producte venia donat per les emocions, 

concretament n’enumerà quatre: la inseguretat, la gratitud, la humilitat i la 

superioritat. D’altra banda, però seguint en la mateixa línia, Rojek (1997), qui apuntava 

que el que mou als turistes a llocs on hagin ocorregut desastres és la cerca de 

sensacions.  

 

Compartint una en part el que exposà Rojeck (1997), sobre les sensacions com a eix 

motivador, Wilson (2004), afegia que la motivació pot venir donada per l’excitació i la 

morbositat a l’hora de contemplar o experimentar productes de dark tourism, a més a 

més del mer entreteniment o el gaudi. És a dir, visitar llocs que hagin estat 

protagonistes de fets macabres o atrocitats, esdevé un escenari d’entreteniment en el 

qual passar l’estona i passar-ho bé, però en moltes ocasions el consumidor s’hi ha 

dirigit en primera instància per una qüestió d’excitament.  

 

La visió que proposà Cole (1999), afegia que el motivador principal n’és el voyeurisme, 

mot provinent del francès, el qual en aquest context defuig del caràcter sexual que 

normalment sol emanar, i s’entén com a voyeur algú que gaudeix essent testimoni de 

situacions de patiment o desgràcia d'altres persones, conducta coneguda també amb 

el terme alemany Schadenfreude (Schaden: dany i freude: plaer). Coincideix en part 

amb l’opinió dels dos autors anteriors (Rojeck 1997 i Wilson 2004), per un costat pel 

que fa a la sensació de satisfacció i de l’altre pel plaer obtingut d’observar.  

 

Recuperant aquest vocable alemany que s’ha esmentat en l’anterior paràgraf, cal dir 
que foren Seaton i Lennon (2004) qui el van definir com a motivador. De fet, en van 
identificar dos, el primer, Schadenfreude equivaldria al plaer que sent un individu 
contemplant la desgràcia aliena, i el segon Thanatopsis, (ja descrit al primer capítol per 
Seaton 1996:15) implica observar la mort. 
 

Seguidament com suggeria Willis (2014), la motivació també pot venir donada per una 

cerca de coneixement de manera respectuosa o bé també pot tractar-se d’una mera 

via de satisfer la curiositat intrínseca que tota persona té a dins. En aquest cas 

l’exemple d’assistir a llocs que han estat protagonistes de grans catàstrofes passades 

és molt encertat, assistir a camps de concentració, cementiris, camps de batalla, 

museus i exhibicions, etc. En aquests indrets, el visitant experimenta diferents 

sensacions, relacionades amb el coneixement, la història, experiències personals o 

familiars donades per vincles emocionals, a més de la de satisfer la seva pròpia 

curiositat.  

 



Dark Tourism – Nivells d’autenticitat 
 
 
 

18 
 

Moltes persones tenen la necessitat de satisfer la seva curiositat o inclús senten 

fascinació pel que es refereix a experiències relacionades amb la mort, això es deu a 

que el context social ha acceptat aquestes situacions, normalitzant-les i sovint 

banalitzant-les i aquest fet ha donat l’oportunitat als individus de crear la seva pròpia 

visió de la mort. (Stone i Sharpley, 2008). 

 

Stone i Sharpley (2008), quan parlen sobre la motivació dels visitants a l’hora de 

decidir on anar o què fer, distingeix tres grups: el primer englobaria els turistes de poc 

interès en aquell tema determinat, i que per casualitat s’han trobat al lloc sense que 

fos aquest el propòsit. El segon grup estaria compost per aquells turistes més 

compromesos, els quals planifiquen deliberadament la seva visita a aquells indrets que 

els transmetin veracitat i autenticitat, és a dir aquells que en un inici no pretenien 

convertir-se en atraccions turístiques. Finalment reconeix un tercer grup que també 

viatja de manera intencionada a un lloc concret, però perquè es tracta d’una atracció 

turística com qualsevol altre i la volen visitar.  

 
Sharpley i Stone, (2009) esmentaven que els escenaris caracteritzats com dark tenen la 

capacitat o habilitat d’escriure o reescriure la història de la vida o mort de persones, o 

de proveir interpretacions particulars sobre esdeveniments o situacions del passat. 

Segons aquesta visió, l’espectador es veu motivat o atret per aquest tipus de llocs atès 

que d’alguna manera té com el poder (metafòricament parlant) d’interpretar el que 

veu segons el seu punt de vista. Al mateix temps els turistes dark senten atracció per 

aquesta classe de productes perquè volen adquirir nous coneixements i entendre 

situacions que abans desconeixien a més a més del fet de viure una nova aventura o 

experiència. 

 

Amb les aportacions que s’han presentat de la mà dels autors anteriors, s’evidencien 

quines són les principals motivacions que mouen als viatgers a visitar o viure 

experiències relacionades amb el dark tourism. Es pot veure també com en la 

motivació del turista hi influeix el context, ja sigui cultural, polític, històric, social en el 

que es troba i finalment cal concloure amb el fet que l’entreteniment és gairebé el més 

observable quant a objectiu principal en participació en activitats de dark tourism. 

 

Es diu això per què realment les atraccions turístiques responen (la majoria) a una 

funció d’entreteniment, i en l’àmbit del dark tourism, serien totes aquelles del tipus: 

sessions d’espiritisme, cases encantades, tours del terror, és a dir la representació més 

banal i teatralitzada d’aquest sector, la qual és la que mou gran part del mercat que 

ofereix.  
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2.5- Classificació de les atraccions de dark tourism  

 

Per explicar o mostrar els tipus de dark tourism que es coneixen, s’ha trobat un model 

de diferenciació i categorització elaborat per Seaton (2002). Aquest va dissenyar un 

model basat en la perspectiva del comportament del visitant. En ell s’hi proposen 5 

categories equivalents a diferents maneres de viatjar. Tot seguit de la mà de Miles 

(2002) es farà referència també a la naturalesa dels llocs dark per entendre millor els 

diferents tipus que n’existeixen.  

Pel que fa al model de diferenciació i categorització de Seaton (2002), la primera 

categoria que planteja és la següent: Es tracta de viatjar per ésser testimoni de 

promulgacions públiques de mort, tot i que a pocs països es duen a terme encara 

execucions públiques d’aquest tipus.  

La segona fa referència a visitar llocs on hagin ocorregut morts de manera individual o 

en massa. Aquesta categoria englobaria un gran ventall d’espais, des de camps de 

concentració, llocs on s’hagin dut a terme assassinats i/o genocidis, camps de batalla, 

llocs on hagin mort celebritats o gent famosa, cases dels assassins, etc.  

Pel que fa a la tercera trobaríem els viatges a memorials o llocs d’internament, ja 

siguin cementiris, criptes, murs i memorials de guerra.  

La quarta esdevindria aquella que presenta o mostra evidències, proves, o 

representacions simbòliques en relació amb la mort, però no en els seus escenaris 

originals. Això vol dir que es poden trobar en museus (que continguin armes per 

exemple) o assistir a esdeveniments que escenifiquin o representin reconstruccions 

específiques de certes activitats. Es podria dir que aquests escenaris mostren més la 

cara mòrbida més que no pas històrica d’un esdeveniment.  

Finalment la cinquena manera de viatjar equivaldria a aquells viatgers que busquen 

noves promulgacions o simulacions sobre la mort. Avui dia es sol veure aquest tipus de 

viatger en festivals o esdeveniments de temàtica religiosa, en els quals es pot 

participar i visualitzar simulacions d’assassinats, execucions, etc. El que ara es pren 

com un joc de rol i de simple entreteniment, cal tenir en compte que abans era un fet 

real, a la gent se l’executava públicament. 
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D’altra banda, Miles (2002), suggereix que existeix realment un paradigma turístic, el 

qual va de més fosc a més lluminós a l’hora de distingir la naturalesa dels llocs dark. 

Exposa que existeix una diferència entre turisme dark i darker, de manera que tenint 

en compte la dimensió temporal i l’afinitat espacial associades amb un lloc, apareix 

una diferenciació crucial entre llocs associats a la mort i el sofriment i llocs que són 

mort i sofriment. Seguint aquest patró, a través d’un exemple, el camp de concentració 

d’Auschwitz-Birkenau seria darker ja que és un lloc de mort i sofriment, mentre que el 

Museu en memòria de l’holocaust a Washington DC seria considerat dark ja que està 

associat a la mort i el sofriment.  

A partir d’aquesta diferenciació, es proposen dues maneres diferents de classificar els 

productes dark, la primera d’aquestes fou concebuda al 1998 per Graham M. S. Dann i 

la segona que es proposa fou de Stone (2006). S’ha cregut interessant i rellevant de 

mostrar les dues perspectives ja que la diferència temporal entre ambdues és de 8 

anys i per tant es volia veure si distava molt la primera categorització vers la segona. 

Com s’ha dit la primera classificació fou la que elaborà el professor de l’Institut 

d’Investigació de Turisme Internacional de la Universitat de Luton, Anglaterra Graham 

M. S. Dann al 1998, el qual confeccionà 5 categories: 

1) Perilous places, és a dir llocs perillosos: aquesta primera es caracteritza com el seu 

nom bé indica, per aquells llocs o destinacions perilloses, i fa referència tant al passat 

com al present.   

2) Houses of horror, l’equivalent a cases del terror: es tractaria d’edificis tipificats com 

atraccions turístiques basades en algun fet esfereïdor i sovint associats amb la mort i 

l’horror. Solen ésser els més teatralitzats ja que escenifiquen moments de tragèdia i 

s’hi narren històries, que en molts casos són alterades per captar l’atenció del futur 

visitant. És molt freqüent la realització d’activitats de cerca d’esperits i gravacions de 

psicofonies.  

3) Fields of fatality, traducció literal a camps de fatalitat: vindria a ésser l’equivalent a 

totes aquelles àrees on hi hagin ocorregut algun tipus de catàstrofe i els visitants s’hi 

adrecen per commemorar les pèrdues i mostrar respecte. També s’hi inclourien els 

cementiris i també aquells llocs característics on hi hagi hagut una mort tràgica d’algun 

personatge famós de la història, un exemple seria visitar el punt on Diana de Gales 

(Lady Di), va patir l’accident de trànsit que provocà la seva mort el 31 d’agost de 1997 

a París.  
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4) Tours of turment, es podria entendre com visites/tours del turment: Aquesta 

tipologia és la més similar en característiques a la de les cases del terror, en aquest cas 

però es tracta de visites guiades no necessàriament a l’interior d’un edifici, sinó que 

pot constituir un itinerari a l’exterior, però sempre ha d’estar vinculat a la mort, crims, 

i terror. En el cas de tractar-se d’edificacions, com en el cas de les cases del terror, es 

contempla l’opció de pernoctar-hi per poder viure l’experiència en primera persona.  

5) Themed thanatos, es podria anomenar mort tematitzada: “Thánatos” és un mot 

provinent del grec i representava la mort, tot i que en els seus orígens es tractava 

d’una mort sense sofriment, en aquest apartat que tracta sobre la mort tematitzada, 

es sol fer referència a morts violentes i patiment. Uns exemples podrien ésser museus 

temàtics on el tema principal sigui la mort i el terror, o també aquells que contemplen 

un contingut més mòrbid.   

Finalment la segona categorització que es proposa és la de Stone (2006), el qual 

agrupa 7 tipologies diferents: 

1) Dark fun factories, és a dir fàbriques fosques de la diversió: és una tipologia que es 

sol percebre com menys autèntica, ja que aquesta fa referència a aquells llocs 

visitables, atraccions i tours, on hi predomina l’entreteniment mitjançant la 

comercialització d’esdeveniments macabres relacionats de manera fictícia o real amb 

la mort. L’objectiu principal es centra en oferir diversió, i al darrera s’hi erigeix una 

gran infraestructura turística focalitzada en atraure visitants. 

2) Dark exhibitions, traduït a exhibicions fosques: a diferència de l’anterior, aquestes 

ofereixen un producte relacionat amb la mort i el sofriment però no amb la idea 

d’entretenir, sinó més aviat commemorar. S’intenta amb aquestes, transmetre un 

missatge més basat en l’educació i l’ensenyament, de manera que són considerades 

més serioses i alhora més fosques. Malgrat es tracti d’un producte més conservador en 

termes ètics, també compta amb una infraestructura turística al darrera per tal de 

comercialitzar-lo.  

3) Dark dungeons, equivalent a masmorres fosques: en un inici aquest producte no 

tenia el propòsit de formar part del dark tourism, però per les seves característiques, 

les presons n’han acabat formant part. Es tracta d’atraccions i llocs relacionats amb la 

justícia impartida en temps passats, de manera que els actuals consumidors es senten 

atrets per conèixer com funcionaven les presons o antics jutjats. Es podria dir que 

aquests productes, ara considerats dark compten amb un gran eix comercial que 

compleix dues funcions, la d’entretenir i la d’educar.  
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4) Indrets de descans obscurs (“Dark resting places”): un exemple molt clar són els 

cementiris, els quals són productes potencials per esdevenir part del dark tourism, i 

que són emprats per agents turístics per atraure visitants. (Seaton, 2002). El tipus de 

consumidor d’aquest producte no és considerat com una persona cruel ni morbosa, ja 

que tot i ésser productes compresos dins la categoria dark, són desenvolupats com a 

eines o mitjans de regeneració urbana. Un dels objectius és conservar la integritat 

estructural del paisatge i l’arquitectura al mateix temps que s’és sostenible amb el 

medi ambient local. Tot i això, els cementiris s’utilitzen per promoure diferents àrees 

perquè rebin més visites. 

5) Dark shrines, literalment santuaris foscos: es tracta d’aquells llocs sagrats que es 

creen a prop d’un indret on ha ocorregut un fet dolorós o alguna mort recent. La 

durada d’aquests és efímera ja que apareixen arrel d’un fet per mostrar record, afecte 

i respecte però després acaben desapareixent. Llavors en aquest cas es podria dir que 

es comercia amb sentiments i aquesta seria de totes les tipologies esmentades, la que 

més s’aproparia al que Miles (2002) denomina darker. Finalment, el coneixement 

d’aquests productes de tant curta durada es difon a través dels mitjans de comunicació 

i duraran tant com tant se’n parli. 

6) Dark conflict sites, és a dir llocs de conflictes obscurs: aquesta tipologia ve suggerida 

de la mà d’Smith (1998), el qual exposa que totes aquells esdeveniments, activitats, 

destinacions, llocs, que guardin relació directa amb batalles o guerres, en 

conseqüència compten amb un important component que fa que els turistes s’hi 

sentin atrets. Es tracta de productes dins del dark tourism però que s’han integrat dins 

aquesta categoria de manera no intencionada. El context en el qual es desenvolupen 

es centra en fets històrics i el missatge que transmeten és purament educatiu i 

commemoratiu. 

 

7) Dark camps of genocide, es podria anomenar campaments foscos de genocidi: 

aquest últim model es referiria a tots aquells llocs caracteritzats per haver acollit 

catàstrofes, atrocitats o genocidis, els quals la seva temàtica principal seria 

tanatològica. L’autor assegura que aquesta tipologia ocuparia el lloc més fosc “darker” 

dins el “dark tourism spectrum”, (el qual distingia els productes dark depenent del grau 

de foscor que tinguessin). 

Ambdós punts de vista són vàlids i molt similars entre ells, a nivell de contingut potser 

la categorització elaborada per Stone (2006) és més detallada i explica l’objectiu o la 

intenció de cada producte en relació al turista. Tot i això, es podria dir que la segona 

classificació és una extensió de la primera acurant més en detall i afegint dues 

tipologies més.  
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2.6- Mercats i destinacions 

 

El dark tourism, com s’ha anat explicant durant els apartats anteriors, és un concepte 

relativament jove, però que avança a un ritme estrepitós provocant una incidència i 

consolidació dins el mercat cada cop més gran. Tot i que des del darrer segle fins a dia 

d’avui ha anat creixent i creant ressò, es tracta d’una modalitat que encara no és 

massa coneguda. Pel que fa al lloc que ocupa dins el sector del turisme, aquest en 

constitueix un nínxol de mercat. Molts investigadors i estudiosos contemplen fins ara 

molts interrogants i forats en blanc que encara no han pogut omplir per donar-hi 

resposta.  

D’aquesta manera doncs, no és una branca sòlida i definida del turisme com n’és el de 

sol i platja, el de neu, o el cultural, si més no, encara. Tot i això, per la seva singularitat i 

característiques, és capaç de crear un interès especial i únic al turista o viatger, podria 

ser pel fet de que molts dels productes o activitats del dark tourism han aparegut o 

s’han creat sense una voluntat original d’atraure turistes. Aquesta singularitat fa que 

aquests indrets siguin especials i únics, a més a més que brinden al turista l’oportunitat 

de consumir experiències relacionades amb el passat, tant llunyà com recent. És per 

aquests motius que també requereixen una gestió per part dels professionals del 

turisme, molt més curosa en termes de sensibilitat i respecte a l’hora de desenvolupar-

les com a atraccions turístiques.  

Al mateix temps explicaven Sheller i Urry (2004), molts escenaris han estat modificats 

de manera que atreguin als turistes, és a dir, s’han turistificat en forma d’atraccions 

com ho són les visites guiades. Molts espais característics pels fets que hi han passat 

com assassinats, enfrontaments, o simplement tenint algun tipus de relació amb la 

mort, de manera automàtica passen a ésser concebuts com a itineraris turístics que 

formen part del performance del dark tourism.  

D’aquesta interpretació se n’extreu el fet de que es converteix qualsevol esdeveniment 

o espai en atracció turística, ja sigui reproduint de manera fidel el que hagi passat, o bé 

teatralitzant-lo, la qüestió és atraure i entretenir al visitant.  

Pel que fa a destinacions que gaudeixin d’una oferta de productes, activitats i/o 

atraccions considerades part del dark tourism concretament, també se’n podrien 

anomenar moltes, ja que aquests s’esdevenen de fatalitats, horrors, morts, desastres, 

provocats tant per l’home com per la natura, i malauradament sobre tot en unes 

regions més que en d’altres, els desastres naturals estan a l’ordre del dia.  
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La conclusió per tant és que és molt difícil englobar d’una manera concreta totes les 

activitats o productes vinculats al dark tourism, ja que des dels anys 90 altres tipologies 

com el tanaturisme de Seaton (1996) o els “Black spots” (punts negres protagonitzats 

per accidents, com ara visitar el lloc on morí James Dean o també allà on ocorregué 

l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy), de Rojeck (1993:136) han anat sorgint i 

afegint nous punts visitables en el mapa. D’aquesta manera, no existeix un llistat 

establert que els anomeni. 

Tot i això s’ha creat una petita llista dels llocs que s’han trobat d’una banda mitjançant 

el cercador d’internet, utilitzant una combinació de paraules clau com; “dark tourism”, 

“turisme fosc”, “destinacions més populars”, “més visitats”, “més famosos”, “on fer 

dark tourism”, “què visitar” i segons la rellevància de les explicacions s’ha estimat 

oportú la seva esmena. La classificació de les següents atraccions o productes ha estat 

elaborada parcialment a partir de la idea que s’ha presentat en l’anterior apartat. 

1. Els llocs on han mort persones famoses com per exemple Calcuta (Índia), on 

morí la Mare Teresa al 1997 o la Plaça Dealey (Dallas, Texas) on fou assassinat 

el President J. F. Kennedy l’any 1963. També ho seria la casa d’Anna Frank, 

famosa per ser on va escriure el seu diari durant la persecució jueva durant 

l’època de l’Alemanya nazi. Graceland, era mansió on visqué i morí Elvis Presley 

el 1977, i és un “must see” pels que visiten Memphis. També és especialment 

interessant parlar de la història del narcotràfic a Colòmbia, s’estableixen “narco 

- tours” per recrear la història del famós Pablo Escobar seguint els seus passos 

per els llocs més curiosos i emblemàtics. Aquest reclam no és del tot recent, 

però si que s’ha vist incrementat gràcies a series televisives com Narcos de 

Netflix. 

No es pot obviar la polèmica mort de la princesa Diana de Gales, Lady Di, que 

morí el 1997 en un accident de trànsit en el Pont de l’ànima (París). Seguint la 

dinàmica de personatges famosos, cal esmentar el Castell de Bran conegut com 

el Castell de Dràcula, es tracta d’una mansió medieval situada a Transilvània 

(Romania), i geogràficament compta amb un entorn misteriós que dona vida a 

les llegendes de l’estremidor Comte Dràcula.  

2. Punts on han ocorregut grans desastres, guerres, incidents, com ara l’accident 

aeri de Pan Am (vol 103) també conegut com la bomba de Lockerbie per les 

restes de l’avió que caigueren sobre aquesta població d’Escòcia, o la destrucció 

del World Trade Center l’11 de setembre del 2001, donant nom al que avui es 

coneix com la Zona Zero de Nova York.  

 



Dark Tourism – Nivells d’autenticitat 
 
 
 

25 
 

Un altre exemple n’és Gettysburg, població de Pensilvània que esdevingué part 

de l’escenari de la Guerra Civil Nord Americana, igual que la batalla que tingué 

lloc a Waterloo (Bèlgica), la de Vimy Ridge (França), la del Somme (França) 

entre d’altres, s’han convertit en visites obligades per a molts turistes.  

Seguint el fil bèl·lic, i geogràficament més a prop nostre, cal mencionar 

Belchite, localitat de Saragossa que l’any 1937 acollí una de les batalles de la 

Guerra Civil espanyola. Des del 2007 només s’hi poden realitzar visites guiades 

amb la finalitat de garantir la integritat de les runes.  

La ciutat de Pompeia (província de Nàpols) quedà sepultada sota les cendres 

del Vesuvi, la qual rep aproximadament 2 milions de turistes anualment segons 

Ansa Latina (Agència Italiana de Notícies).  

Txernòbil (Ucraïna) és un dels escenaris que més es coneix a nivell mundial, al 

1986 va ser protagonista d’un dels majors desastres nuclears, quan la seva 

central nuclear va explotar deixant restes de radiació fins a un radi de 30km. La 

ciutat de Txernòbil juntament amb la de Pripyat, acullen cada any un gran 

nombre de turistes.  

En la mateixa línia, trobem el desastre de Fukushima I al Japó l’any 2011, el 

qual juntament amb l’accident de Txernòbil, fou considerat un dels més greus 

en l’Escala Internacional d’Accidents Nuclears per la seva gravetat (fou de nivell 

7), i constituí un dels desastres mediambientals més crític i sever de la història.  

3. Instal·lacions on alguna vegada han estat empresonats infames criminals com 

Alcatraz (EE.UU), gràcies a Hollywood a dia d’avui, es coneix com La Roca i s’hi 

realitzen visites guiades. També es famosa Robben Island (Sud Àfrica), es tracta 

d’una antiga penitenciaria con tancaven els presos polítics (un d’ells fou Nelson 

Mandela empresonat durant 18 anys) de l’època de l’Aparheid. No es pot 

passar per alt mencionar dins aquesta categoria l’Hotel-Presó de Karosta a 

Letònia, el qual és un allotjament que manté intacta la infraestructura de la 

presó i els hostes que s’hi allotgen viuen l’experiència de com és ser un 

presoner. 

A diferència de la concepció que es té d’Alcatraz, per la seva influència política, 

la presó de Robben Island és percebuda des d’un punt de vista més aviat 

commemoratiu, i educacional. La presó de Tuol Sleng (Cambodja) es convertí 

en un museu el 1980 i es coneix per els crims genocides que s’hi dugueren a 

terme durant la dictadura de Pol Pot.  
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La presó del Sighet (Romania), es troba a cavall entre aquest i el següent 

paràgraf sobre extermini, ja que en aquesta s’hi empresonava a delinqüents al 

principi, però després a principis del règim Comunista fou considerada com el 

lloc d’extermini de la elit del país. A l’any 1955 amb l’entrada a la ONU tornà a 

ésser una presó per a presos comuns, i al 1993 va ser transformada en museu.  

A Santillana del Mar (Cantabria), s’hi troba un museu que acull una exposició 

permanent molt adient amb la temàtica d’aquesta categoria, aquesta està 

formada per un conjunt d’instruments de tortura i càstig emprats pel Tribunal 

del Sant Ofici per a corregir i castigar tots aquells que no complien el concepte 

de puresa catòlica que es perseguia durant la Inquisició. 

4. Una altra categoria digna d’esment és la que engloba els camps d’extermini, 

n’hi ha a Kosovo, Ruanda, Choueng Ek a Cambodja. Aquests estan preparats per 

als turistes, i tot i que l’experiència que ofereixen respon a una interpretació 

limitada, segueixen essent extremadament macabres ja que es desenvolupa en 

el lloc real on van passar els fets. Normalment la finalitat d’aquest producte 

gira entorn l’educació i la commemoració i sovint compta amb un to ideològic 

i/o polític.   

5. Molt similar a l’anterior, trobem els camps de concentració, un dels més 

reconeguts i visitats és el d’Auschwitz-Birkenau (Polònia). Un altre exemple és 

Goli Otok, antic gulag iugoslau que va tancar les seves portes al 1989, fou un 

camp de de concentració o de reeducació en el qual “s’educava” als estalinistes 

i dissidents del règim de Tito. 

6. D’altres espais com els cementiris, també solen ser molt freqüentats, un dels 

més famosos és el d’Arlington (és de tipologia militar, i està situat a l’Estat de 

Virginia). Molt relacionat amb aquesta temàtica, trobem la famosa ciutat Kutna 

Hora (Praga), la qual alberga l’Ossari de Sedlec també coneguda com la capella 

dels ossos, en la qual s’hi concentren més de 40.000 ossos humans que es van 

extreure del cementiri de Sedlec, ja que no gaudia de més espai. A Lima (Perú), 

també hi ha un dels cementiris més bonics del món el “Presbítero Matías 

Maestro”, allà mateix es poden visitar les famoses catacumbes de San Francisco 

construïdes just sota el convent de Sant Francisco.  

En qualitat d’espais o recorreguts, també són importants  les Faveles de Rio de 

Janeiro, barris marginals oblidats en els quals part de la població viu la seva 

vida al marge de la societat i sota les seves normes.  
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7. Finalment, les cases encantades o edificis fantasmagòrics tenen un gran reclam 

dins el dark tourism, n’hi ha de reals on han passat fets estremidors com 

assassinats, o desastres, i també totalment inventats o tematitzats segons 

pel·lícules, llibres o series de televisió. Alguns exemples són l’Stanley Hotel als 

Estats Units, l’habitació 217 és on Stephen King va escriure la novel.la del 

Resplandor. També trobem Mckamey Manor, casa del terror totalment 

inventada on els clients experimenten tot tipus de terribles experiències, un cas 

real seria el Qeen Mary II, en el qual s’hi pot passar una nit en busca dels 

fantasmes estrella com la dama de blanc, el nadó que plora o el maquinista.  

Font: Elaboració pròpia inspirada en la classificació presentada per Dann (1998) i Stone (2006) a l’apartat 2.6. El 

contingut ha estat extret d’el Blog d’Antonio Donaire; De bat a bat sobre Turismo Negro, del post d’Elena Villar 

sobre Dark tourism a Hosteltur, revista Ansa Latina, el post d’Andreea Dogar y Dan Arsenie al portal Voxeurop sobre 

dark tourism, el Blog “Grief Tourism” i l’article de la Veronica a Touristear. 
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2.7- Concepte d’autenticitat i com està relacionat amb el turisme 

 

Per entendre què és l’autenticitat, quin és el seu abast i com aquesta està relacionada 

amb el món del turisme, s’han consultat diferents diccionaris de sinònims, i a grosso 

modo s’han trobat les següents equivalències per al mot d’autenticitat segons el 

diccionari de sinònims de l’Institut d’Estudis Catalans, (IEC): veracitat, certesa, veritat, 

verisme, puresa, legitimitat, seguretat, originalitat, fidelitat, exactitud, realitat, 

historicitat, rigor, minuciositat. 

Pel que fa al sector del turisme s’ha pogut apreciar com, el turista amb el pas del 

temps ha anat canviant el seu comportament i motivacions, transformant-se en 

consumidor d’experiències enlloc de productes. D’aquesta manera a dia d’avui els 

professionals del turisme cada cop més es troben amb que aquests són experts en el 

producte que consumeixen, i per tant el que n’esperen  percebre és realisme i 

autenticitat.  

El que s’ha trobat en la literatura és que molts autors quan parlen del dark tourism, 

sovint el relacionen amb el concepte d’autenticitat. Sobretot en molts casos, es fa 

referència al debat ètic que sorgeix del fet de mesclar el plaer amb la tragèdia i les 

representacions turístiques que se n’esdevenen (Rojeck, 1993).  

Segons Hewison (1987), MacCanell (1992), Urry (1995) i Walsh (1992), “la 

representació del sofriment humà i dels escenaris relacionats amb fets atroços a través 

el turisme és immoral” (Citats per Strange i Kempa, 2003:387). En el mateix escrit, 

Seaton (1999), afegia “que el consumisme massiu per part dels turistes d’aquests 

productes relacionats amb la mort i el patiment tendeixen a banalitzar la imatge 

d’aquests” (Citat per Strange i Kempa, 2003:387).  

Shackley (2001) i Strange, (2000) afegien “que els productes relacionats amb el 

patrimoni solen estar carregats d’un alt contingut emocional i polític, la qual cosa 

implica que aquests gaudeixen d’una comercialització senzilla ja que per si sols la 

temàtica que ofereixen és atractiva” (Citat per Stone, 2006:150). En contraposició la 

seva interpretació o presentació és molt més complexa ja que com es feia esment a 

l’anterior paràgraf, sovint ésser fidel a l’essència i autenticitat de tal producte és difícil i 

s’és propici a no mostrar la realitat original.  
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Fou el mateix Stone (2009), qui argumentava que els escenaris i/o productes que han 

estat creats amb la finalitat de formar part d’una atracció turística, manquen 

d’autenticitat ja que aquesta es va perdent en el procés. En aquest cas, l’objectiu que 

es perseguiria doncs seria merament d’entreteniment, atès que el grau emotiu, polític, 

social que en el seu inici tenia també ha anat minvant al mateix temps que 

l’autenticitat. D’altra banda, aquells que no s’han vist afectats per la indústria turística, 

es pot dir que conserven pràcticament intacta la seva essència i personalitat, oferint un 

producte totalment autèntic i per tant una experiència real de cares al turista.  

L’autenticitat doncs és una de les característiques que els turistes avui dia tenen en 

compte a l’hora de triar la seva destinació o de decidir les activitats que volen realitzar, 

cada vegada són més experts i busquen experimentar la realitat de les atraccions. Ara 

ja és un fet indiscutible el que les persones es senten atretes per els llocs on han passat 

desgràcies i per tant el fet que aquests es presentin de manera autèntica es converteix 

en un factor determinant. Quant més fidel sigui la representació més guanyarà en 

qualitat el producte o la destinació. (Santos,  Meléndez i Madsen, 2015).Cohen (1988), 

deia que la cerca del que és autèntic, pot variar proporcionalment segons el 

creixement d’alienació que sent una societat. Afegeix també que l’experiència que el 

turista espera obtenir o satisfer de manera individual pot implicar que productes 

necessitin una sèrie de característiques o elements més o menys autèntics.  

Un altre punt de vista que proposa la indústria turística sovint no es val per si sola a 

l’hora de generar suficient atractiu i que per això es serveixen d’eines com el 

màrqueting o l’autenticitat. (Korstanje, 2012). En aquest cas, l’autenticitat no la 

veuríem com a valor afegit per donar més qualitat a un producte sinó que seria el mitjà 

per assolir l’objectiu d’atraure a turistes. 

Biran, Poria i Oren (2011) exposaven que el turista persegueix satisfer les seves 

curiositats pels llocs catalogats dins el dark tourism a través de comprendre el motiu 

pel qual aquells fets van succeir. L’autenticitat es converteix en un aspecte vital a 

l’hora de que aquest valori la qualitat del lloc, ja que només si el producte evoca 

veracitat el turista podrà percebre i entendre les causes que van comportar aquests 

fets i en conseqüència l’experiència viscuda serà l’esperada. (Cohen, 2011). El mateix 

autor feia referència a la importància de l’autenticitat ja que el dark tourism es pot 

entendre també com a eina pedagògica, la qual podria servir per fer arribar un 

missatge a la societat, que serà més o menys creïble depenent de la realitat del 

producte.  

 

Es pot observar doncs com per part del turista, aquest busca conèixer i descobrir 

aquesta tipologia de turisme seduït per diferents motivacions, però és el mateix turista 

qui amb les seves visites massives juntament amb la comercialització a gran escala qui 

fa que moltes vegades el que s’ofereix sigui una visió distorsionada de la realitat. 
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La conclusió més resumida i fidel del que s’acaba d’exposar és que efectivament 

l’autenticitat està lligada al turisme, i d’una manera molt estreta ja que l’experiència 

adquirida pels turistes els permet qualificar un producte. Per tant la realitat o veracitat 

que ofereixi l’atracció turística esdevindrà clau en el resultat final de l’experiència 

viscuda, obtenint així un grau de satisfacció major o menor.  

Cal tenir en compte però, que cada individu, pot percebre l’autenticitat segons els seus 

criteris. El que pot semblar molt autèntic per alguns pot ésser totalment oposat per 

d’altres. La imatge preconcebuda, la informació prèvia, són característiques que poden 

fer variar el concepte d’autenticitat d’un producte en l’ideal del turista. Finalment 

afegir que d’una banda l’autenticitat es sovint el que causa l’èxit d’una experiència pel 

que fa al turista, però per l’altra, la mateixa s’empra com a instrument de venda per 

atraure més clients.  
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2.8- Autenticitat de les atraccions dark des del punt de vista de MacCannell i 

Wang 

 

Després d’haver parlat en el capítol anterior sobre l’autenticitat i el turisme des del 

punt de vista de diferents autors, s’ha evidenciat el fet de que ambdós van de la mà 

pel que a proporcionar experiències es refereix. En aquest apartat es seguirà parlant 

del concepte “autenticitat” però enfocat des de la perspectiva que van adoptar dos 

autors concrets sobre el tema; (MacCannell, 1973; 1976 i Wang, 1999). 

Abans de presentar la primera teoria, de MacCannell, però s’ha preferit fer esment de 

qui va inspirar les seves idees; Erving Goffman, sociòleg i escriptor que va encapçalar 

l’estudi de les unitats mínimes d’interacció entre les persones en grups reduïts 

(l’anomenada microsociologia). Al llarg de la seva carrera literària va anar introduint 

diferents conceptes que van ser de gran interès per MacCannell. Goffman, prenia un 

enfocament dramatúrgic per explicar les seves teories i equiparava la manera de 

comportar-se dels individus amb representacions teatrals.  

D’aquesta manera hi interactuaven diferents escenes, escenaris, personatges, i rols. 

Més endavant va definir un estudi sobre el comportament dels turistes en llocs públics. 

En aquest argumentava que, a partir certa simbologia o atractius que els turistes 

contemplen en el seu imaginari sobre un producte o destinació, es dona peu a que 

existeixin les atraccions turístiques. Els punts clau que formaven part d’aquest estudi 

eren el propi turista, una vista, i els seus marcadors. El mateix Goffman fou qui introduí 

el front stage i el back stage, en la darrera, el personatge es preparava per representar 

l’actuació a la part frontal, el que seria l’escenari. És a dir es poden distingir dos espais 

clarament, en el del darrera és on succeeix la vida real i a la davantera on es 

reprodueix una escena i per tant allò que no és real. (Goffman, 1959; 1969). 

L’autor Dean MacCannell, fou un dels primers escriptors que es va basar en els 

conceptes sociològics presentats per Goffman per realitzar els seus estudis sobre el 

turisme. Va adoptar la seva visió sobre la divisió dels espais aplicant-la als 

esdeveniments i/o productes turístics essent les regions frontals aquelles 

representades o escenificades i per tant la part posterior n’era l’equivalent a la real, 

l’autèntica. En aquesta darrera, segons MacCannell, és on el turista sempre intentarà 

accedir, per poder observar com es desenvolupa de veritat la vida local i allò 

tradicional d’un lloc. La indústria turística però, s’ocupa de preparar i dissenyar zones 

davanteres similars a les del darrera per tenir al turista satisfet, esdevenint una 

autenticitat escenificada, igual que una màscara. (MacCannel, 1973). 
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Totes les idees resumidament exposades de Goffman, són les que van inspirar a 

MacCannell, sobre tot la de la divisió de l’espai, que és la més rellevant per aquest 

estudi. Seguint la teoria de la part anterior i la posterior, aquest dissenyà un continu o 

una variable en la qual entre els dos pols s’hi desenvolupen una sèrie d’etapes que van 

gradualment d’allò purament escenificat al punt més autèntic.  

Es distingeixen doncs sis etapes, les quals permeten elaborar una estructura pel que fa 

als itineraris turístics on s’hi representen les seves activitats, mitjançant un continu. 

 

1) Part davantera. És on rau la primera etapa i el que equivaldria a la part més 

irreal, és a dir la metròpolis turística. Tot el que s’hi aprecia està clarament 

teatralitzat. La segona etapa segueix estant ubicada a la part frontal, també es 

caracteritza per no presentar la situació autèntica, però en aquesta s’hi 

comença a observar d’una manera supèrflua un ambient simulat mitjançant 

decorats. Finalment, la tercera etapa és la darrera de l’espai del front, en 

aquesta ja s’hi nota una organització deliberada i meticulosa, s’ha intentat 

reproduir la part del darrera pretenent fer-ne una bona simulació, i així essent 

més difícil de diferenciar per part del turista.  

En aquestes tres etapes, els marcadors que s’hi troben fomenten l’anhel de 

voler visitar un indret, es conforma un escenari irreal però atractiu i amb això 

s’asseguren que el turista quedi satisfet i no tingui necessitat o desig de voler 

visitar la part posterior. Això s’aconsegueix integrant les atraccions turístiques 

en l’entorn tant natural com urbà i mitjançant una potent campanya de 

màrqueting per part dels mitjans de comunicació. 

 

2) Part del darrera. Aquí ja s’hi troba la quarta etapa, hi apareixen diferents 

marcadors que formen part de l’escenificació turística, tot i formar part de 

l’itinerari, hi apareixen parts no representades que el turista es troba sense 

buscar explícitament. Tal vegada, la cinquena fase es pot veure alterada ja que 

els turistes tenen permès visitar-la, es tracta de l’etapa que evadeix la realitat 

del que la part frontal ofereix i per tant sovint des del punt de vista de la 

industria turística pot no ésser un punt positiu ja que és totalment diferent al 

que se li ha presentat prèviament al turista. Per concloure, tenim la sisena 

etapa del compendi, aquesta seria l’equivalent a la part del darrera que 

Goffman presentava. Aquesta presenta la vida local en la seva plena essència, 

els turistes poden observar les tradicions i l’autenticitat d’un producte. Essent 

la part més veraç i real, aquesta es diu que és la que aporta o genera 

consciència turística al viatger.  
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En contraposició, les darreres tres etapes, mostren i exposen la vida real dels 

residents locals d’una destinació. Es pot observar com desenvolupen la seva 

vida quotidiana, les seves tradicions i costums.  

Permet crear un vincle entre el turista i la gent local que hi habita, es produeix 

una interacció que brinda una experiència total en els 5 sentits, i per tant 

autèntica. Cal esmentar però que no perquè sigui el més veraç, serà també el 

més bonic, el fet de viure en primera persona la part més autèntica pot no ser 

el que el turista vol o pot no reaccionar correctament, ja que pot comportar 

moments o situacions desagradables, (violència, pol·lució, pobresa, etc). 

(MacCannell, 1973). 

 

MacCannell, (1976) amb la teoria exposada anteriorment pretenia posar de relleu el 

valor que es dóna a través de l’experiència viscuda. El més rellevant doncs, és 

l’autenticitat, poder brindar al turista successos que mai abans hagi experimentat, 

aquest punt és clau, ja que és on rau realment l’experiència turística de veritat. La 

major motivació per viatjar esdevenia de la cerca de l’autenticitat. Aquesta no tant sols 

incideix en l’experiència, sinó que influeix de manera directa en la satisfacció del 

turista. (MacCannell, 1973). 

L’autenticitat pot simbolitzar moltes coses, i com apuntava Taylor, (2001), en moltes 

ocasions el protagonista n’és el passat, però mantingut o presentat en el present, 

llavors es tracta de reproduccions que intenten ser fidels al model original. Per poder-

ho aconseguir, s’ha d’ésser curós a l’hora de representar-la. Per Taylor, autenticitat i 

tradició podrien esdevenir sinònims. 

Pel que fa a Wang (1999), exposà que l’autenticitat no només s’ha de relacionar amb 

un objecte en qüestió, pot estar vinculada a persones i fins i tot cultures. Aquest autor 

aborda el tema de l’autenticitat des dels punts de vista més intra i inter-personals. És a 

dir, recrimina que s’afirmi que l’autenticitat està vinculada a un producte o destinació 

turística i al fet de produir una atracció o desig al visitant. Defineix diferents tipus 

d’autenticitat, concretament tres: 

 La primera és l’autenticitat objectiva, es tracta d’aquella que es basa en 

objectes o productes durant un viatge o tour turístic, en aquest cas aquests els 

esdeveniments serien reals, és a dir els originals. L’experiència turística que 

s’obté arrel d’aquesta autenticitat rebuda és la del coneixement d’aquest 

producte i la relació que s’estableix amb el que s’ha presentat com a genuí o 

real. 
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Normalment aquest tipus d’autenticitat serà presentada per professionals que 

s’encarreguen de transmetre el coneixement als turistes, ja que per si sols ells no 

sabrien veure-la. Segons Wang, aquesta és l’autenticitat que presenta l’anterior autor, 

MacCannell.  

 

 La segona tipologia que esmenta és l’autenticitat construïda, aquesta 

equivaldria a la que el turista s’ha imaginat prèviament (imatge preconcebuda). 

És a dir està basada en expectatives, estereotips, creences, etc. “L’autenticitat 

que persegueix el turista en aquest cas és simbòlica”, el que és real o no serà el 

que el turista pensi que ho és. 

 

 Finalment i en tercer lloc, es troba l’autenticitat existencial, la qual té en 

compte molts factors més enllà de si un producte o atracció és més fals o 

verídic. El que realment posava en relleu Wang, era que s’han de tenir en 

compte les activitats i les experiències viscudes pel turista, aquestes serien les 

que activarien “l’estat existencial del ser”, per què creen en ell un sentiment o 

sensacions.  

 

Llavors el resultat seria l’autenticitat vinculada al propi turista, el qual seria capaç de 

sentir-se una altra persona durant un temps determinat.  És a dir, seria com si adoptés 

una nova identitat que li permetés viure l’experiència més relacionada amb la 

“veritable essència” del seu propi ser sense veure’s limitat ni condicionat per les 

pressions que normalment ens envolten en la nostra vida quotidiana. Segons exposava 

Wang, (1999), aquesta autenticitat que es sent personalment, és capaç de transcendir 

el temps i l’espai.  
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3- ANÀLISI DELS NIVELLS D’AUTENTICITAT  
 

Després de les teories, conceptes, i definicions exposades en l’anterior capítol, i durant 

tot el marc teòric, es procedeix a presentar la part pràctica del treball. En aquesta 

s’intentarà donar resposta a les qüestions que s’han plantejat a l’apartat dels objectius 

mitjançant les anàlisis de contingut descrites a la metodologia. 

 

Les atraccions/productes que s’han decidit analitzar són les següents: 

 

1) Com a cas real, del passat i de conducta turística observadora: Narco – Tour 

Pablo Escobar a Colòmbia. 

 

Pablo Emilio Escobar Gaviria va néixer el 1949 i morí el 1993 a Medellín, Colòmbia. 

Avui dia es coneix per haver estat un narcotraficant que va sembrar la violència, la por 

i enfrontaments a la societat colombiana. L’organització criminal que dirigia, 

juntament amb el tràfic de drogues van fer-lo un home ric, totes les gestes delictives 

que aquest va desenvolupar durant la seva vida, el van convertir en la icona de 

Colòmbia. Sobre els habitants de Medellín cal dir que tenen un sentiment dividit cap a 

Escobar, ja que aquest va realitzar diferents projectes de dinamització del territori a 

més de diferents conjunts de d’habitatges per als més necessitats, fet que va donar 

peu a que es convertís en el tinent alcalde de l’ajuntament de Medellín. És arrel de la 

seva atractiva història, que d’ençà de la seva mort s’han creat series de televisió, 

pel·lícules, articles i documentals fent que esdevingui tota una fascinació per part dels 

curiosos.  

 

Aquest any 2018 ja fa 25 anys de la mort del famós narcotraficant de Colòmbia, però la 

figura de Pablo Escobar segueix més viva que mai. Diferents empreses turístiques cada 

any es lucren gràcies a la història que va deixar juntament amb el càrtel de Medellín 

arreu de Colòmbia. Les visites que es realitzen s’organitzen a mode de recorreguts pels 

barris, cases, carrers i edificis més emblemàtics de Colòmbia, en els quals el 

protagonista hi havia desenvolupar diferents actuacions delictives, com el tràfic de  

drogues. En alguns dels punts del tour, inclusive hi apareixen en escena persones 

d’interès com el mateix germà de Pablo Escobar, Roberto Escobar, o l’ex convicte Jairo 

Velázquez, molt més conegut pel seu alies “Popeye”. Es diu que la presència d’aquests, 

ofereix un valor afegit pel que fa a realisme.  

 

A continuació a la taula 5, s’analitzaran les paraules més repetides pels tour operadors 

i els turistes que hagin experimentat la visita, per poder establir quin és el nivell 

d’autenticitat que es ven i que es percep sobre aquesta atracció turística que causa 

tant de furor entre els visitants.  
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TAULA 5- Anàlisi paraules clau de l’oferta i la demanda: Narco – Tour Pablo Escobar 

PARAULES CLAU EMPRADES PELS TOUR  

OPERADORS: 

PARAULES CLAU EMPRADES PELS 

TURISTES: 

Experiència les millors experiències (2), 

descobreix la realitat de Pablo Escobar (6) 

Sentiments: entendran la història de Colòmbia 

(3) 

Coneixement: part de la història de Medellín 

(3), fets històrics (2), impacte social (4) 

Vida local: Observa la reconstrucció social (2),  

Guia: professional (5), residents (4), han viscut 

la història (4) 

Real o inventat: Atracció turística estrella de 

Medellín (3), desvetllarem la història Pablo 

Escobar (2), vertadera història (3), la vertadera 

història del “capo” més gran del món (5), llocs 

més representatius de la seva vida (4), 

recorregut històric (5), aprèn sobre la cultura 

local (2), coneixeràs als més propers del 

“capo” (4) 

 

 

 

 

Experiència: experiència interessant(42), 

millor experiència a Medellín (30), 

increïble (16) 

Sentiments: respecte pels residents (31), 

identificació amb el poble/empatia (33), 

commovedor (16) 

Coneixement: coneixements nous 

/didàctics (18), història interesant/ 

fascinant /increïble (26), la vida/història 

de Pablo Escobar (80), com vivia la gent 

de Medellín (47), context polític-

econòmic (27), impacte en la societat 

actual (32) 

Vida local: sofriment (26), bandes (5), 

voluntat de canvi (14), són feliços (11) 

Guia excursió impressionant (12), 

explicat per natius/locals (49), No fer 

sense guia (8), compromís (36), 

respectuosos (19), transmet sentiment / 

emoció (14), molt informatiu (20) 

Expectatives: expectatives realitzades(8), 

millor del que esperava (11), ens va 

impressionar (23) 

Real o inventat: Res a veure amb el 

cinema i la literatura (17), pels fans de 

“Narcos” (2) tour explicat per gent que 

va estar amb ell (12), poder escoltar un 

ex mafiós (3), el reflex de durs anys (16), 

realitat que ha d’ésser explicada (26), 

transmet el terror i la por (13), explicar la 

història real (41), la veritat sobre Pablo 

Escobar (57), història autèntica (31) 

S’evidencia que en tot moment durant la 
venda del producte que els tour operadors 
ofereixen un producte real d’alt contingut 
històric. 

S’aprecia que tracta d’una experiència 
didàctica que apropa els consumidors a 
la història que va passar i el que va 
comportar per a la societat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de diferents pàgines web oficials i Tripadvisor. 
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Seguidament es presenta la següent taula, en la qual s’hi indica a partir de les paraules 

clau obtingudes quin tipus d’autenticitat tindria el producte del Castell de Bran, tant a 

nivell d’oferta (O) com de demanda (D), segons la teoria de MacCannell, (1973) i la 

proposta que exposà Wang, (1999). 

 

TAULA 6- Autenticitat des del punt de vista de MacCannell i Wang: Narco – Tour Pablo 

Escobar 

QUIN TIPUS D’AUTENTICITAT PRESENTA AQUEST PRODUCTE SEGONS: 

MACCANNELL WANG 

Part davantera: 

Primera etapa 
 

Autenticitat Objectiva  
Parta davantera: 

Segona etapa 
 

Part davantera: 

Tercera etapa 
 

Autenticitat 

Constructiva 
 

Part del darrera: 

Quarta etapa 
 

Part del darrera: 

Cinquena etapa 
 

Autenticitat 

Existencial 
O i D 

Part del darrera: 

Sisena etapa 
O i D 

Font: Elaboració pròpia a partir de dels resultats comparats amb les teories de MacCannell, (1973) i Wang, (1999). 

 

El resultat que s’ha presentat en aquesta taula s’ha obtingut a partir del següent 

raonament: s’ha marcat amb una “O” i una “D” la casella de la part del darrera, sisena 

etapa. S’ha considerat que tant l’oferta com la demanda s’havien d’ubicar en aquesta 

fase ja que d’una banda, l’oferta a l’hora de vendre el producte evidencien que es 

tracta d’un recorregut pels llocs més importants on Pablo Escobar va viure, o 

desenvolupar els seus afers delictius. El vocabulari que s’empra a més a més fa 

referència tota l’estona a la història, però no una qualsevol, sinó la real, la veraç sobre 

aquesta persona, i finalment, convida el turista a descobrir com era aleshores la 

societat dels residents de Medellín i com els va afectar el pas d’Escobar per les seves 

vides. D’altra banda, a nivell de demanda, els comentaris que s’han cercat, la major 

part d’aquests manifesten la quantitat de coneixements nous que s’han adquirit, 

repeteixen constantment la realitat del que se’ls explica i el més important, el que els 

ha produït aquesta experiència com ara el respecte i la comprensió, fet que McCannell 

anomenaria com l’adquisició de consciència turística. 
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Tot seguit, pel que fa a la distinció del tipus d’autenticitat segons les opcions que 

proposa Wang, també coincideixen oferta i demanda en el tipus d’autenticitat 

existencial. 

 

Si bé és cert, la major del recorregut es centra en visitar construccions i edificis, (el que 

podria suscitar una autenticitat objectiva), durant aquest, s’explica una història. El que 

s’hi narra per part de l’oferta mitjançant guies fa que el turista connecti amb la societat 

i entengui com es sentien i fins i tot que puguin posar-se en la seva pròpia pell. També 

s’ha de dir que el fet que l’atracció estigui presentada per professionals, podria 

generar el dubte de si és objectiva o no de nou, però les persones encarregades de fer 

els tours són gent del poble, locals, que han viscut la història que expliquen i per tant 

evoquen un grau d’autenticitat que no resta sinó que suma. L’experiència que el 

turista s’emporta d’aquest producte es pot veure com ha estat enriquidora a nivell 

educatiu i també pel que fa a satisfacció. Per satisfacció es vol dir que, els viatgers, en 

molts casos i més ara hi van amb una idea preconcebuda en conseqüència de les series 

de televisió i literatura que en parlen, però són capaços de, un cop finalitzat el tour 

veure les discrepàncies entre el que és ficció i el que realment és veraç. Aquest últim 

punt també podria provocar confusió i creure que es tracta d’autenticitat construïda, 

la qual es basa en les expectatives del turista abans i després de viure l’experiència, 

però des del moment en que aquests comenten sobre sensacions, sentiments, com 

s’identifiquen amb la gent que ho ha viscut, etc, queda definitivament demostrat que 

es tracta d’un cas d’autenticitat existencial, ja que no importa tant l’objecte ni quant 

més veraç o menys és sinó com els ha fet sentir.  

 

 

2) Com a cas real, del present i de conducta turística observadora: Tour per les 

Favelas de Rio de Janeiro. 

 

Les Faveles de Brasil són una mena de barris construïts a mode de carrerons, pujades 

crespades, edificacions precàries a la vista i habitats per aquells ciutadans oblidats de 

la mà del govern. Les més famoses es troben a les principals ciutats de Rio de Janeiro i 

San Pablo, concretament la de Rocinha és una de les més conegudes, on hi viuen entre 

300.000 i 500.000 persones. Per a la gent que mai hi ha estat pot esdevenir un xoc 

impactant el fet d’estar fent turisme veient grans mansions i edificis de luxe, i a la 

cantonada trobar-se amb aquesta imatge de pobresa. És com viure en una realitat a 

part.  

 

A finals del segle XIX, les faveles van començar a formar part del paisatge carioca, però 

no va ésser fins ben entrada la dècada del 1930 que aquestes van esdevenir pel que fa 

a dimensió, especialment rellevants.  
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Els següents anys, la població que hi habitava cada cop era major, i el ritme de vida 

que s’hi donava era difícil de controlar per els agents de l’autoritat. En un futur no molt 

llunyà, aquesta urbis, descontrolada que creava les seves pròpies regles i jerarquies va 

donar peu a la delinqüència i el tràfic de drogues. Arrel d’aquests esdeveniments, es 

consideraven molt perilloses a causa de guerres i baralles entre bandes i d’aquí va 

sorgir el que es va anomenar la cultura de la por. 

 

Avui dia entre els diferents bàndols de les faveles existeix un pacte de pacificació, fet 

que dóna via lliure a que els turistes puguin visitar-les. Concretament fou als anys 90 

quan es va començar a comercialitzar turísticament amb aquestes zones de Rio. La 

idea va sorgir dels estrangers assentats a Brasil, els quals sentien curiositat per la 

cultura i vida local d’aquests barris marginals que ningú volia conèixer.  

Amb el temps els visitants de Brasil van anar sentint el mateix interès, el que va 

comportar en que s’anés confeccionant un circuit turístic. Llavors els habitants 

d’aquestes zones es van oferir per guiar als turistes per els laberints de la favela a canvi 

d’un preu simbòlic i així és com van començar els tours turístics que es coneixen a dia 

d’avui.  

 

A continuació es presenta la classificació que s’ha extret de la cerca de paraules clau 

sobre aquest producte tant pel que fa a la demanda com a l’oferta a través de 

diferents portals web oficials. (Taula 7). 

 

TAULA 7- Anàlisi paraules clau de l’oferta i la demanda: Faveles (Brasil) 

PARAULES CLAU EMPRADES PELS TOUR 

OPERADORS: 

PARAULES CLAU EMPRADES PELS 

TURISTES: 

Experiència: Local (1), educativa (3), sensorial 

(1), viure Rio de manera intensa i natural (1) 

 

Sentiments: Connectar amb la comunitat (2)  

 

Coneixement: La història local (3), què és un 

barri marginal (2), descobrir (5), comprendre 

(3), aprèn com és la vida aquí (4), les arrels (2) 

 

Vida local: Interactuar amb els residents (6), 

vida quotidiana (5), visitar les escoles (3), 

menjar típic (3) cultura (4), seguretat (6), 

pacífics (2) 

 

Experiència: Gran experiència (52), 

interessant (43), excel·lent (56), 

meravellosa (32), increïble (37), la millor 

de Rio (17), única (30), inoblidable (28)   

Sentiments: Ens vam sentir segurs (46, 

vam veure coses que no haguéssim 

imaginat mai (23), tristesa (40), em va 

impressionar (16), seguretat (34), 

curiositat (24), experimentar (33), 

comprensió (28) 

Coneixement: Vam tenir una idea de 

com és la vida aquí (36), entendre la 

idiosincràsia i organització d’una favela, 

conèixer les faveles “de veritat” (42),  
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Guia: Professional (4), nadiu (2), local (2), 

resident (3), sol pot ser perillós (5) 

història real (49), aprenentatge (38), 

conèixer l’altra realitat de Rio (24), 

realitat que cal conèixer (11) 

Vida local: Conversar/interactuar amb la 

gent local (57), els meus fills van jugar a 

futbol amb els nens locals (14), pobresa 

(25), pro activitat (6), la gent és feliç (46), 

lluiten per sobreviure (20), és perillós 

(32), la realitat dels menys afavorits (49), 

realitat social (31), la seva cultura (32), , 

aliena a molts turistes (12),  

Guia: Excel·lent (39), informats (32), 

atents (49), pendents (37), origen local 

(62), mai aneu sols (41)  

Es percep realitat, autenticitat i tradició en 

totes i cadascuna de les paraules fetes servir 

per part dels tour operadors.  

 

Sembla que els turistes opinen que 

l’experiència obtinguda és complerta, ha 

estat enriquidora a nivell personal i que 

han conegut l’altra cara real de Rio. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de diferents pàgines web oficials i Tripadvisor. 

 

A la següent taula es podrá apreciar quin tipus d’autenticitat tindria l’atracció de les 

faveles de Rio de Janeiro, tant a nivell d’oferta (O) com de demanda (D), segons la 

teoria de MacCannell, (1973) i la proposta que exposà Wang, (1999). (Taula 8) 

 

TAULA 8- Autenticitat des del punt de vista de MacCannell i Wang: Faveles (Brasil) 

QUIN TIPUS D’AUTENTICITAT PRESENTA AQUEST PRODUCTE SEGONS: 

MACCANNELL WANG 

Part davantera: 

Primera etapa 
 

Autenticitat Objectiva  
Parta davantera: 

Segona etapa 
 

Part davantera: 

Tercera etapa 
 

Autenticitat 

Constructiva 
 

Part del darrera: 

Quarta etapa 
 

Part del darrera: 

Cinquena etapa 
 

Autenticitat 

Existencial 
O i D 

Part del darrera: 

Sisena etapa 
O i D 

Font: Elaboració pròpia a partir de dels resultats comparats amb les teories de MacCannell, (1973) i Wang, (1999). 
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Seguint amb la mateixa dinàmica de marcar amb una “O” i una “D” la casella que més 

s’aproxima al tipus d’autenticitat venuda i percebuda, en aquest cas ens trobem pel 

que fa a la classificació de MacCannell, en la sisena etapa, és a dir a la part del darrera. 

S’ha decidit ubicar en aquesta etapa tant l’oferta com la demanda ja que en ambdós 

casos, es presenta la vida local de les faveles en la seva essència, sense modificacions 

ni actuacions. Referent a la demanda, poden observar en primera persona les 

tradicions, la cultura i el modus vivendi de la comunitat. Segons MacCannell, en 

aquesta etapa és on el viatger adquireix consciència turística. Pel que fa a la oferta, 

transmeten sinceritat en tot moment, prevenen dels perills, adverteixen de la 

necessitat d’un guia local, i sobre tot empren mots que defineixen la realitat i 

autenticitat del producte.  

 
En referència a l’elecció que s’ha fet del tipus d’autenticitat que Wang proposa, s’ha 

escollit l’existencial pels dos bàndols, oferta i demanda. Ha estat així ja que si bé és 

cert que pel que fa a la demanda, hi apareixen de tant en tant situacions que podrien 

ésser catalogades com autenticitat construïda com són el fet de que els hagi sorprès, 

per què prèviament tenien una altra idea o concepció del que seria. 

 

Fins i tot també podria insinuar-se una mica l’autenticitat objectiva, ja que tant per 

part dels tour operadors com per la de la demanda, fan esment reiterat que és 

necessari un guia professional que els expliqui i ensenyi. Però és pel fet de que els 

turistes estiguin segurs i no es pot oblidar que els guies són locals, i que mostren com 

ells mateixos viuen. Per tant es considera que per les dues parts, es tracta 

d’autenticitat existencial, aquella que és descrita com la que aporta una experiència 

que suscita sentiments i sensacions als viatgers, transcendint com deia, “el temps i 

l’espai”. (Wang, 1999). 

 

 

3) Com a cas no real, del passat i de conducta turística participativa: Karosta Hotel 

 

Karosta es troba a Liepāja, la tercera ciutat més gran de Letònia, al mar Bàltic. 

L’edificació inicialment havia estat construïda per ser una infermeria però fou una base 

naval del zar rus Alexandre III entre els anys 1890 i 1906. Més tard va servir de base 

per a la Marina soviètica del Bàltic. Després es va convertir en una tètrica presó militar 

durant els règims soviètic, nazi i finalment el letó. De fet l’últim presoner del que es té 

coneixement va abandonar la presó l’any 1997.  

 

Després d’aquesta successió de finalitats distintes, l’edifici va quedar abandonat i fou 

llavors quan a partir de diversos projectes culturals locals va acabar esdevenint una 

atracció turística.  
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Van convertir la infraestructura del que havia estat una presó en un hotel mantenint 

l’edificació original intacta tant per dintre com per fora, fet que li va donar el toc 

versemblant que fa que l’experiència d’allotjar-s’hi sigui d’allò més inquietant. Avui dia 

és conegut com un hotel singular, pel qual els turistes paguen per viure l’experiència 

de ser presos per un dia. A més a més d’allotjament, també s’ofereixen d’altres serveis 

com tours guiats i activitats especials. Pel que fa a la infraestructura com s’ha dit és la 

original però no és la única cosa que es manté, els mateixos treballadors fan el possible 

per simular els antics guàrdies de la presó vestits amb els mateixos uniformes i actuant 

com ells, per tant res s’ha modificat ni en la forma ni pel que fa a les formes.  

 

El procediment de l’hotel vers els clients és totalment diferent a qualsevol allotjament 

al que es vagi habitualment. Aquí els hostes són rebuts en fila índia, se’ls emmanilla, 

els retiren les seves pertinences, i són ubicats a la garjola que els pertoca. Si el seu 

comportament no és l’esperat pels guàrdies, els “ara reclusos”, són castigats a fer 

flexions, a córrer, se’ls escridassa i insulta,  els fan netejar els banys, també se’ls 

interroga i els fan dormir en lliteres de ferro. Pel que fa al menjar tampoc omet detall, 

consisteix en pa dur i aigua. 

 

A continuació es pot veure la classificació que s’ha extret del producte de Karosta tant 

pel que fa a la demanda com a l’oferta a través de diferents portals web oficials. El 

resultat ha estat extret de la cerca de paraules clau i mitjançant el recompte de 

repetició d’aquestes. (Taula 9). 

 

TAULA 9- Anàlisi paraules clau de l’oferta i la demanda: Karosta Hotel 

PARAULES CLAU EMPRADES PELS TOUR 

OPERADORS: 

PARAULES CLAU EMPRADES PELS 

TURISTES: 

Experiència: intensa (2), extrema (1), divertida 

(3) 

Sentiments: - 

Coneixement: entendre com ho passaven els 

presos (4), aprendre l’obscur passat de la 

presó (2), història del país (2), història d’una 

presó singular (1), aprendre la impactant 

història soviètica (1), provar típic menjar 

soviètic (1) 

Vida local: - 

Guia: tour per la presó (6), visita al museu (4) 

Real o inventat: presó convertida en hotel (7), 

viure com un presoner(5), reviure com era ser 

Experiència: difícil (5), intensa (18), 

obscura / tètrica (5), surrealista (11), 

divertida (42), increïble (25), interessant 

(33), excitant (9), singular (4), única (6), 

emocionant (14), dura (5), casi real (3) 

Sentiments: és quelcom totalment 

diferent (11), sorprenent (4), et fan 

sentir part de la història (14), tristesa (5),  

Coneixement: història interessant (38),  

Vida local: -  

Guia: personal ben informat (16), molt 

ben ambientats (31), feien molt bé el seu 

paper (26), totalment equipats com 
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un pres comunista i nazi (2), presó convertida 

en atractiu turístic (4), presó convertida en 

escenari (1), hostes tractats com si fossin 

presoners (2), la reconvertida presó (1), 

principal atracció turística de Liepaja (1), els 

funcionaris actuen com vertaders guàrdies de 

presó (1), recreen la realitat de la història i 

l’estructura (1), com si viatgessis en la 

màquina del temps (1) 

guàrdies (19), tour personificat (4), ben 

organitzat (16)  

Expectatives: em va interessar més del 

que m’esperava (3), millor del que 

m’esperava (21) 

Real o inventat: experimentar les 

dificultats d’un personer (22), molt 

realisme (38), com un reality show (1)  

La venda del producte és molt clara quant a 

realitat, es veu que no ho és, però si potencien 

molt la fidelitat de la representació. Afegir que 

la finalitat és educativa i d’entreteniment. 

Es pot veure com l’experiència és molt 

variada i que tot i ésser evident que la 

presó ja no està en funcionament i que 

no ets un presoner real, està tot preparat 

per fer-te sentir com a tal. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de diferents pàgines web oficials i Tripadvisor. 

 

Seguidament s’exposa a la taula 10, la classificació que s’ha realitzat per deduir quin 

tipus d’autenticitat tindria l’atracció de Karosta, tant a nivell d’oferta (O) com de 

demanda (D), segons la teoria de MacCannell, (1973) i Wang, (1999).  

 

Taula 10- Autenticitat des del punt de vista de MacCannell i Wang: Karosta Hotel 

 

QUIN TIPUS D’AUTENTICITAT PRESENTA AQUEST PRODUCTE SEGONS: 

MACCANNELL WANG 

Part davantera: 

Primera etapa 
 

Autenticitat Objectiva  
Parta davantera: 

Segona etapa 
 

Part davantera: 

Tercera etapa 
O i D 

Autenticitat 

Constructiva 
O i D 

Part del darrera: 

Quarta etapa 
 

Part del darrera: 

Cinquena etapa 
 

Autenticitat 

Existencial 
 

Part del darrera: 

Sisena etapa 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dels resultats comparats amb les teories de MacCannell, (1973) i Wang, (1999). 
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La classificació de la oferta i la demanda (O i D), s’ha designat pel que fa a la teoria de 

MacCannell, en la tercera etapa de la part frontal, ja que d’una banda, l’oferta 

presenta una organització deliberada que pretén reproduir de manera fidel com era la 

vida en aquesta presó. Es pot veure com el llenguatge que fan servir per aconseguir-ho 

en tot moment exposa que l’experiència que es viurà és una simulació de la realitat 

passada. Pel que fa a la demanda, tot i ésser conscients de l’escenificació del producte, 

remarquen que la percepció és molt similar a la que fou en realitat i en alguns 

moments difícil de diferenciar. Això també és perquè  l’atracció turística està 

perfectament integrada, concretament l’hotel compta amb la infraestructura original 

de la presó fet que el fa més atractiu de cara al turista. Com anuncia MacCannell, el 

màrqueting també és un punt molt important en aquests productes, ja que és el que 

crea l’anhel del turista de voler visitar-los.  

 

En referència a Wang, iguall que en l’explicació anterior, l’oferta i la demanda també 

s’ubiquen dins la mateixa categorització, la de l’autenticitat construïda. L’oferta ven el 

producte de manera que el turista creï a priori una imatge sobre aquest, s’explica 

clarament que es tracta d’una simulació però que aquesta és molt real, i d’aquesta 

manera no venen l’objecte sinó com serà l’experiència i el que viurà el viatger.  

De tal manera, el turista elabora una imatge preconcebuda, la qual es manté o canvia 

un cop viu l’experiència. És cert que analitzant aquest producte, s’han trobat moltes 

visions diferents sobre l’experiència viscuda, i és per això que es tracta d’autenticitat 

construïda, ja que com deia Wang, “l’experiència que el turista persegueix en aquest 

cas és simbòlica, el que és real o no serà el que el turista pensi que ho és”. D’aquesta 

manera, cadascú de manera personal viu l’atracció a la seva manera i percep la realitat 

que vol creure.  

 

 

4) Com a cas no real, del present i de conducta turística participativa: Mckamey 

Manor a San Diego. 

 

Mckamey Manor és la casa dels horrors més famosa d’Estats Units, i ja no només 

d’aquest continent sinó que ha transcendit les barreres a Europa i d’altres parts del 

món com Kuwait. Es tracta d’una casa vella preparada per albergar les situacions més 

terrorífiques, fastigoses i descabellades que un es pugui imaginar. L’atracció inicial, la 

qual és l’objecte d’aquest anàlisi s’ubicava a San Diego, ara mateix és tancada i se’n 

troben 2 operatives una a Nashville, Tennessee i l’altra a Huntsville, Alabama. 

S’analitza la de San Diego, però, perquè a l’ésser la primera també fou la més extrema.  
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Es tracta doncs d’un indret en el qual la gent paga (o no, ja que és una organització 

sense ànim de lucre, però que accepten donatius), per que els segrestin, ofeguin, 

lliguin, colpegin, en definitiva perquè els maltractin com sovint es pot veure en les 

pel·lícules de terror més extremes. El tour dura fins a 8 hores, i els visitants no 

compten amb cap paraula de seguretat que els permeti finalitzar l’activitat, han 

d’intentar escapar com puguin fins a trobar la sortida. Fins ara, es diu que ningú ha 

aconseguit aguantar les 8 hores de patiment. Pel que fa al desenvolupament de la seva 

activitat, Mckamey Manor només obre els caps de setmana i com a molt algun dia 

entresetmana però sempre tenint en compte que es permet un nombre d’entre una o 

dues persones per tour. Russ McKamey l’ideòleg i creador d’aquesta atracció turística 

de terror extrem ha arribat a tenir entre 24.000 i 27.000 mil persones en llista d’espera 

fent cua per experimentar el seu producte. I és que, en el contracte hi figura que es 

compromet a pagar fins a 20.000 dòlars a aquella persona capaç de superar i aguantar 

el tour sencer.  

 

Cal dir que no tothom hi pot participar: s’han  de tenir mínim 21 anys i prèviament 

abans d’iniciar el recorregut, un metge s’encarrega de fer-los un reconeixement que 

provi que no sofreixen cap problema respiratori ni cardíac, a més a més del document 

que et fan signar conforme acceptes els riscos que comporta l’activitat.  

El desenvolupament de l’acció està monitoritzat en tot moment per metges, els quals 

són les úniques persones que poden parar-la si consideren que estàs en perill. Un cop 

el visitant rep l’okey conforme és el següent a participar, se li envia una adreça, dia i 

hora i el més probable és que el segrestin per dur-lo fins a la finca. Tots el qui 

representen la trama, són actors voluntaris, molts d’ells en el seu moment van ser 

visitants de la casa i després van tornar per formar-hi part des de l’altre costat.  

 

Es tracta doncs d’un gran reclam turístic el d’aquest tipus d’experiència terrorífica, que 

té un èxit immens i realment s’acaba vivint un calvari consentit per part dels visitants. 

No obstant això, cal dir que hi ha diferents pàgines que no hi estan a favor, moltes 

liderades per persones que han dut a terme els tours i que han sofert greus lesions 

durant l’activitat. Això es deu segons aquests, a que els actors que s’ocupen de 

representar el paper de dolents, no han rebut una formació mèdica bàsica per poder 

saber fins on arribar, quan parar o com reaccionar si alguna cosa surt malament.  

 

A continuació, (taula 11), es presenten els resultats obtinguts de la cerca de les 

paraules, de les planes web i visualitzacions de vídeos, que més es repetien a nivell 

d’oferta i demanda per les categories que interessaven.  
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TAULA 11- Anàlisi paraules clau de l’oferta i la demanda: Mckamey Manor 

PARAULES CLAU EMPRADES PELS TOUR 

OPERADORS: 

PARAULES CLAU EMPRADES PELS 

TURISTES: 

Experiència: més real que mai hagis viscut (5), 

més extrema (10), inimaginable (9), formar 

part de la millor pel·lícula de terror (7), 

sobreviure a les teves pors (12), superaràs el 

repte? (38), sense límits (17), única (11) 

Sentiments: et tornaràs boig (15), patiràs fins 

que no puguis més (11), sent l’emoció (23) 

Coneixement: fins on pots arribar (7), què 

estàs disposat a suportar (13), quant fort ets 

psicològicament (9) 

Vida local: - 

Guia: - 

Real o inventat: simulació (41), tematització 

(23), representació (46), escenes de pel·lícules 

(13), sang falsa (19), ferides customitzades 

(11), ambientació (36), escenari adaptat (21),  

horror show (34), atracció embruixada (29), 

només és un joc (7), efectes de so i 

il·luminació (13), espectacle garantit (9) 

Experiència: tenebrosa (11), terrible 

(47), horripilant (33), realment 

desagradable (37), trepidant (23),  

intensa (49), increïble (44), autèntica (42) 

Sentiments: terror (39), angoixa (50), 

sofriment (46), esgotament (32), 

impotència (41), fascinació (37), 

superació (18), adrenalina pura (37) 

Expectatives: és més del que mai 

haguessis imaginat (25), pensava que 

podria (67), no creia que fos tant heavy 

(39) 

Coneixement: la ment té un límit (19), 

em prepararé millor i tornaré (7), provar 

coses noves (13)  

Vida local: - 

Guia: - 

Real o inventat: millor casa tematitzada 

(36), una posada en escena que aterra 

(42), sembla real (28), oblides que no és 

real (48), actors que no ho semblen (20), 

la por es fa real (25) 

Per part de l’oferta, l’atracció que es ven ho fa 

tota l’estona alertant als visitants de que no 

voldran fer-ho, que és extrema, però que tot 

és fictici i que es tracta d’un espectacle molt 

realista.  

Els turistes i visitants que experimenten 

aquest producte arriba un moment en 

que la majoria acaben confosos i ja no 

distingeixen que és real de què no.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de diferents pàgines web oficials i YouTube. 

 

A la següent taula, es classifica el resultat que s’ha extret d’aquesta darrera anàlisi, 

(veure taula 12), segons el que proposen MacCannell (1973) i Wang (1999).  
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TAULA 12-  Autenticitat des del punt de vista de MacCannell i Wang: Mckamey Manor 

QUIN TIPUS D’AUTENTICITAT PRESENTA AQUEST PRODUCTE SEGONS: 

MACCANNELL WANG 

Part davantera: 

Primera etapa 
 

Autenticitat Objectiva  
Parta davantera: 

Segona etapa 
 

Part davantera: 

Tercera etapa 
O i D 

Autenticitat 

Constructiva 
 

Part del darrera: 

Quarta etapa 
 

Part del darrera: 

Cinquena etapa 
 

Autenticitat 

Existencial 
O i D 

Part del darrera: 

Sisena etapa 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dels resultats comparats amb les teories de MacCannell, (1973) i Wang, (1999). 

 

En aquest cas, es pot apreciar com l’oferta i la demanda s’han catalogat conjuntament 

dins l’etapa tercera de MacCannell, a la part davantera. Pel que fa a l’oferta ha semblat 

que era molt evident que el producte que es ho fa en forma de parc temàtic, que tot el 

que hi apareix forma part d’un muntatge molt ben organitzat amb la finalitat de fer 

patir al màxim els visitants i fer-los creure que l’experiència és el més real possible. Per 

tant, tot i no ésser real o autèntic el que ofereixen, si que se’n fa una gran difusió a 

través dels mitjans mostrant la virtuosa simulació que han aconseguit crear o re-crear, 

segons la temàtica. 

La demanda, en canvi, si és cert que està dins la tercera etapa del front stage, però 

això és perquè es tracta d’una atracció que abans d’ésser experimentada pel turista 

aquest té molt clar que és tot un show, que està tot preparat i decorat per assolir el 

seu objectiu: que el visitant no acabi el tour.  D’aquesta manera es convenç a si mateix 

de que no li passarà res, i que només ha d’aguantar fins al final. Llavors avaluant 

aquesta primera conclusió, efectivament s’ha d’ubicar a la tercera casella. Després de 

viure l’experiència, però, l’opinió vers la realitat o autenticitat que evoca el producte 

canvia, el que passa és que dins la categorització de MacCannell, les parts del darrera, 

on s’hi troben els graus més alts d’autenticitat i tradicions, no són vàlids per classificar 

aquesta percepció d’autenticitat. Suposadament en aquests darrers és on el turista es 

troba sense voler-ho amb parts no representades i algunes que mostren en plena 

essència la vida local i costums d’un indret. Per tant per molt que el turista experimenti 

de forma plena els 5 sentits, segueix formant part de la part del davant.  
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En relació al pensament de Wang, en aquest cas l’oferta i la demanda també s’han 

classificat dins la mateixa tipologia. A la venta del producte se li ha designat una 

autenticitat existencial ja que encara que es faci un esment constant de que l’atracció 

és temàtica o fictícia, venen experiències i sensacions. Es podria intuir una mena 

d’autenticitat construïda en certs moments quan es presenta el producte, ja que es 

susciten una sèrie d’expectatives que creen en l’imaginari del turista una imatge 

preconcebuda d’aquest. Tot i això, però es tracta d’una activitat que incideix 

directament al visitant tant pel que fa a nivell físic com psíquic. 

La demanda, com es deia, experimenta una autenticitat existencial indiscutible. Sí que 

importa l’espai i els actors, sinó no seria el mateix, sí que es crea una expectativa 

esdevenint la cerca d’una autenticitat simbòlica a priori, però realment el que viu el 

visitant durant i al final de la seva experiència transcendeix en el temps i l’espai. Això 

és degut a que gràcies a la magistral interpretació i integració de l’espai amb el que 

l’envolta, el viatger arriba un punt en que perd la noció del temps, no saps i han passat 

3 hores o 30 minuts, no distingeix ja el que és real del que no i es sent com si visqués 

una vida que no és la seva per uns instants. Per molt que l’atracció en sí sigui un show 

es tracta d’anar més enllà de si aquesta és més o menys verídica, el que preval és com 

desenvolupa el turista l’activitat, sorgint-ne una experiència que crea en ell sensacions 

i sentiments, donat que per un temps concret no rep les pressions ni condicions que 

normalment poden limitar-te durant el transcurs de la teva rutina o vida quotidiana.   
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4- CONCLUSIONS 

 

BIAIXOS DE L’ESTUDI 

1. Pel que fa a la mostra 

La selecció dels quatre casos analitzats no obeeix a cap càlcul de mostra 

representativa. S’han triat en base a una sèrie de paràmetres que s’han 

considerat d’interès com són l’exclusivitat, la repercussió en xarxes socials, i 

la temàtica, entre d’altres. Per tant, els resultats obtinguts no es poden 

considerar estandarditzables atès que desconeixem si s’haguessin escollit 

altres atraccions turístiques, si el resultat seria el mateix o no, potser algun 

altre podria no evidenciar signes d’autenticitat. Així doncs, cal tenir clar que 

els resultats obtinguts són només aplicables a aquests casos tot i que 

podríem extreure’n alguna conclusió en la línia de si un cas “x” amb similars 

característiques i similar repercussió en xarxes, és molt probable que 

obtingui els mateixos resultats. Aquesta podria ser una línia oberta per a futures 

investigacions. 

2. Pel que fa als paràmetres de valoració 

Cal tenir en compte que en tot moment s’estan analitzant paràmetres 

totalment subjectius com són les percepcions i les expectatives. Aquest 

inconvenient, la subjectivitat, queda però monitoritzada gràcies a la recerca 

i categorització de paraules clau, que han ajudat a tenir una visió objectiva 

de l’atracció turística. 

 

LIMITACIONS DE L’ESTUDI 

1. Dificultat a l’hora de seleccionar alguns casos atesa l’existència de pocs 

productes que complissin el paràmetre “present” i “no real” alhora. 

2. Si bé hi ha disponibles les pàgines webs corresponents a les ofertes dels 

productes, la majoria d’aquestes tot i oferir la possibilitat de penjar 

comentaris i/o opinions, el turista prefereix penjar-los majoritàriament 

a Tripadvisor. 

3. Ha estat complicat per això en alguns moments, decidir on classificar 

l’atracció per la part de la demanda ja que es podia veure una mena 

d’autenticitat simbiòtica que prenia característiques d’una etapa i d’una 

altra.  
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Les conclusions que tot seguit es presenten en aquest apartat, són la resposta als 

objectius que s’havien plantejat en el primer capítol d’aquest treball, els quals són:  

 

1. En primer lloc, investigar si s’evidenciava autenticitat durant la venda 

dels productes, i a l’hora si aquesta era percebuda durant l’experiència 

turística.  

2. En segon lloc, comparar el resultat obtingut entre l’oferta i la demanda 

de cada producte per apreciar si ambdós venen i perceben la mateixa 

autenticitat i en el mateix nivell respectivament. 

3. En tercer i últim lloc, donar resposta a la qüestió plantejada sobre si el 

dark tourism és fidel al concepte d’autenticitat i tot seguit saber quant n'és 

d'important la relació que existeix entre ambdós. 

 

Conclusions objectiu 1 

S’ha arribat a la conclusió que pel que fa als quatre productes que s’han estudiat en 

aquest treball, s’aprecia autenticitat tant per la part dels tour operadors a l’hora de 

vendre el producte com per la dels consumidors durant l’experiència d’aquest. 

Mitjançant l’anàlisi de contingut per poder codificar les paraules clau que interessaven 

per aquesta cerca, s’ha observat que no és estrictament necessari emprar el mot 

autenticitat per poder veure que es parla d’ella. Durant la classificació de les paraules 

repetides, s’han hagut de posar parts de les frases per poder contextualitzar-ne el 

significat ja que el conjunt sovint reflectia realisme i veracitat.  

Afegir també que s’ha vist que no perquè una atracció turística sigui tematitzada, 

simulada o inventada deixa d’ésser autèntica en algun sentit. És a dir, existeixen 

diferents nivells d’autenticitat tant per qualificar-ne la venda com l’experiència que 

permeten poder parlar de distints graus i intensitats, d’aquesta manera no només es 

jutja l’objecte o atracció en si, la qual a simple vista pot semblar totalment irreal, sinó 

que pot variar segons uns criteris relacionats amb les emocions, els agents externs que 

hi intervenen, l’espai, sentiments, el context, etc.  

Aquesta última reflexió dóna pas a la segona conclusió que s’ha arribat, en aquest cas 

el que es perseguia era veure el tipus d’autenticitat venuda front la percebuda i 

observar si era la mateixa seguint el model de classificació de MacCannell (1973) i de 

Wang (1999).  
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Conclusions objectiu 2 

S’ha pogut comprovar en els 4 casos que l’autenticitat que s’analitzava per part de 

l’oferta i per part de la demanda tant segons les idees de MacCannell com les de 

Wang, s’encasellava en la mateixa classificació. Ha estat purament coincidència o 

realment existeix un patró? Quan es va preparar el cas, es creia que els resultats serien 

totalment oposats, que els comentaris mostrarien una autenticitat molt més elevada 

que la que els tour operadors presentaven durant la comercialització dels productes, 

però no ha estat així. Aquest fet es creu que pot venir donat per dos factors: 

El primer, que s’ha considerat un dels biaixos de l’estudi. (veure Biaix 1) 

El segon que es creu és que sí, que sigui real, que tot i que s’analitzin tants productes 

com es vulguin sempre acabin resultant igual. Això deixa entreveure que en els temps 

en els que vivim, no tant sols el turista s’ha convertit en expert de les destinacions i 

productes, sinó que els propis mercats també han crescut i millorat. Es tracta doncs, 

d’una idea que proposa que aquesta equivalència es dona per què l’oferta sap què és 

el que vol el turista, l’ha estudiat de manera que sap el que vol i com ho vol i això es 

veu reflectit en el producte. A l’hora de crear-los o recrear-los es guien per les opinions 

i desitjos que els futurs visitants tenen.  

Tot i això caldria dir que, els resultats que s’han trobat eren bastant diferents, pel que 

fa a l’oferta ha estat fàcil classificar els productes segons si eren del front o del back, o 

bé si es tractava d’autenticitat objectiva, construïda o existencial. Però pel que fa als 

consumidors s’han analitzat opinions tant diferents que demostren que si bé la majoria 

és similar i per tant es pot agrupar, hi havia molts casos aïllats que opinaven totalment 

el contrari. Es tracta doncs de que realment, l’autenticitat és viscuda i percebuda d’una 

manera individual que sovint pot coincidir amb una majoria, sí, però d’altres no. (veure 

Biaix 2) 

 

Conclusions objectiu 3 

Com a tercera i última valoració, sobre si el dark tourism és fidel o no a l’autenticitat i 

com n’és d’important el vincle que els uneix.  

Inicialment es creia que el dark tourism no seria un bon exemple com a transmissor 

fidel d’autenticitat, però s’ha vist amb aquest estudi que és totalment el contrari. 

Sobretot pel que fa a atraccions que representen successos passats relacionats amb la 

història, la memòria i la tragèdia, aquesta variable del turisme és franca amb les 

experiències que ven. Un dels factors que podien jugar una mala passada als tour 

operadors a l’hora de promoure i comercialitzar els seus productes hauria estat un mal 

ús de les noves tecnologies i l’abast que aquestes tenen. Seria molt fàcil caure en el 

mal hàbit d’oferir una imatge d’autenticitat distorsionada i diferent de la que té el 

producte. 
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Tot i això, ha esdevingut totalment el contrari, han sabut utilitzar amb gran 

intel·ligència i cura aquestes eines per poder mostrar una visió real del que ofereixen i 

així poder arribar a tots els públics objectius. És molt important doncs aquest punt ja 

que la primera imatge que el futur turista percep sobre el producte, aquest l’obté a 

través del màrqueting i la promoció que els tour operadors en fan. De manera que tot i 

no haver viscut encara l’experiència, el viatger ja comença a mostrar indicis de 

satisfacció o descontent segons el que obtingui prèviament.  

 

D’acord amb les conclusions parcials dels objectius, s’arriba a la conclusió general de 

l’estudi 

 

Per als 4 casos analitzats de dark tourism, tant l’oferta com la demanda mostren un 

equilibri pel que fa a l’autenticitat de l’experiència viscuda i venuda, el dark tourism 

es considera un bon candidat com a fidel transmissor d’autenticitat, i és rellevant la 

manera en que s’usen les noves tecnologies a l’hora de promoure un producte amb 

unes característiques tan especials i concretes. 
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