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1
^ 1 European Association forTourism and Leisure Educa-

y tion publica l'any 1997 un important estudi relacio-

I nat directament amb el Mercal de Turisme Cultural a 

I Europa. Era la primera vegada que el posicionament 

I d'Espanya en el mercat global quedava jerarquitzat i 

que es disposava d'unes xifres que permetien reflexionar i posar en 

funcionament algunes iniciatives des del sector públic. 

Una d'aquestes iniciatives s'ha concretat en un estudi de pro-

ductes turístics promogut i publicat perTurespana, ens de promoció 

turística de la Secretaría General de Turismo, sobre el turisme cultu

ral, del qual ha aparegut una primera versió l'any 2001. La primera 

dada sorprenent que hi trobem és que si bé Espanya ha estat líder 

en el mercat del turisme receptiudurant mes de vlntanys i hacom-

partit lideratge amb Franga en els darrers temps, només capta un 

8% deis viatges amb alguna motivado cultural. 

Si analitzem els motius pets quals un país líder en turisme ha 

trigat fins al 1997 per saber quina quota de mercat de turisme cultu

ral té, veurem que dins la quantitat d'enquestes i estudis de mercat 

que encarrega i distribueix l'lnstituto de Estudios Turísticos la moti

vado cultural no ha tingut considerado com a element conductor 

d'una enquesta específica. Podem reconéixer algunes de les dr-

cumstáncies i característiques que han contribuita la no-edosió del 

turisme cultural com a lema d'estudi: 

1. La reproducció mimética deis temes d'estudi. Dins les coor-

denades tradicionals de les enquestes i estudis de turisme a Espanya 

(despesa, mitjá de transport utilitzat, mitjana de despesa d'allotja-

ment i restaurado, pernoctacions) s'han introduít elements que han 

millorat el coneixement del que ja es sabia, pero no s'ha plantejat la 

necessitat d'introduir-hi temes nous, Així, des de fa anys sabem que 

el 89% del turisme ve a Espanya per motius vacacionals, sense que 

aquesta dada tan gran hagi provocat en els estaments de govern la 

necessitat de piantejar un estudi de motivado especíñc per segmen

tar-la i analitzar-la. Algunes comunitats autónomes han estat elabo-

rant estudis propis seguiní la mateixa estructura que la de l'IET. de 

manera que s'han ornes una i altra vegada interrogants importants. 

2. L'abséncia de professionals del món cultural en les grans 

empreses de consultoria turística especialitzades. El domini deis 

professionals del márqueting i de l'economia aplicada ha estat ada-

parador en aquest tipus d'empreses, i la pressa, el fet de donar res-

postes aplicades i la manca de reflexió teórica han marcat la tónica 

general deis treballs entregáis. 

3. La concentrado en molí poques empreses espanyoles de 

gran part deis plans estralégics i de desenvolupament turíslic del 

lerritori. Així, rentramatcausa-efecte en espiral i deforma centrifuga 

ha consolidat com a model d'análisi i de desenvolupament de la 

gestió turística un métode útil en el desarrolüsme i com a sistema 

d'aplicació de correclius. pero insufidenl i pobre en la conceplualit-

zació d'una altra manera d'entendre el turisme, mes enllá del desen

volupament económic. 

4. El molt bon posicionament d'algunes d'aquestes empreses en 

íelenc de les consultorios tun'stiques internacionals, que els ha permés 

de multiplicar i multidimensionar en diversos paísos i diversos conti-

nents una manera determinada d'entendre el turisme que retroalimen-

ta les mateixes mancances. en especial respecte del turisme cultural. 
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5. L'escás interés públic per disposar d'instituts de recerca 

especiaiitzats en turisme, amb finangament públic. 

6. L'escás transvasament de saber i saber fer entre la cultura i 

el turisme. 

7. La dificultat de gestionar per part de les empreses d'interme-

diació turístiques un mercatfortament autosuficient i amb predomini 

d'organització propia del viatge. 

Alguns d'aquests moíius son també a la base d'algunes de les 

mancances que tía experimentat Catalunya en la segona part del 

segle XX, Amb tot, Turisme de Catalunya crea durant la década deis 

noranta una área específica anomenada Club Cultura i de Turisme 

de Barcelona, i inaugura una nova manera d'entendre l'enquesta de 

qualitat turística, que permetia entreveure el potencial enorme del 

turisme cultural. Altres institucions, com la Fundado Caixa de Cata

lunya, han mostrat una sensibilitat i un compromís amb el turisme 

cultural molt mes enllá del que els correspondria, en facilitar i posar 

a l'abast del turisme massiu els continguts i la presentació propis 

deis parámetres culturáis de qualitat (Espai Gaudí...). 

Arribats pero al segle XXI, la Secretaría General de Turismo rea-

litzá durant l'any 2000 un estudi sobre ei turisme cultural a Espanya 

amb l'objecte de conéixer la realitat actual i les potencialitats d'un 

sector que es pansa és capag de contribuir a transformar la imatge 

internacional de Espanya. L'oferta cultural d'Espanya. algunes dadas: 

- 37 conjunts dedarats per la UNESCO Patrimoni de la Huma-

nitat, la xifra mes elevada del món. 

- 16.642 béns mobles dedarats Béns d'lnterés Cultural. 

-Deí total, nomésaproximadament un 10% potserconsiderat 

producte cultural apte per al turisme, 

-E ls catálegs de las majoristes da viatges, tant generalistes 

com especialitzades, inciouen 138 localitats d'Espanya, 

aneara que 10 llocs-ciutats acumulen el 80% de la oferta. 

Peí que fa a la demanda, apareix quantificat el dasconeixement 

previ que el turista estranger té d'Espanya, (que és gairebé total, tret 

d'algunes informacions referents a Madrid, Barcelona i Andalusia). 

Aquest punt fa que el nivell de satisfácelo després d'haver realitzat el 

viatge siguí molt alt i superi les expectatlves, pero al matelx temps 

s'explldta la bossa de turistas perduts, gent interessant i iníeressa-

da que, si han de triar entre Greda, Italia. Espanya o Franga, triaran 

Espanya en última poslció. peí convenclment que es troba en darrer 

lloc com a atractiu cultural. 

El procés de gestló dal turisme cultural planteja quatre déficits 

en la conceptualltzació i gastio cultural per a usos turístlcs: 

- Un inventari insuficient i desestructurat per part da las admi-

nistracions publiques, que fa que les agencies de viatges no dlsposin 

de cap manual sistemátic per a les seves propostes viatgeres. 

- Un megasistema que acull els recursos accassibles a partir 

de la recarca propia deis viatgars potenciáis, i per tant oberta a tot 

tipus de valoracions deis recursos poc objectives, 

- Déficit en la posada en escena, és a dir. que els esíorgos 

da gastió cultural no son percebuts en el mercat turístic de 

manera clara. 

- Déficit d'imatge, entenent per ímatge la que subsisteix en 

rimaginari del viatger abans de realitzar el viatge, 

És en aquest darrer punt que voldríem centrar alguns comenta-

ns. A Imatges turístiques d'Espanya, Hervé Poutet (1995) ja feia un 

recorregut epistemologic peí concepte de turisme a Espanya a tra

vés deis suports publicitaris en els mercats emissors, i ¡ndicava que 

s'havla arribat al zenit de l'expansió da llocs comuns durant els anys 

seixanta segons el programa establert peí moviment romántlc. 

Notem que en els selxanta-setanta, dones, el que es feia era posar 

en valor «la vitalitat i l'ambient» de la gent d'Espanya. i as menyste-

nia i desaprofitava el patrimoni monumental i artístic com a vehicle 

de comunicado, llenguatga comú entre els discursos turístlcs deis 

paísos europeus, Semblava que amb la normalització democrática 

la publicitat ¡ propaganda turístiques es canalitzarien a partir deis 

grans conjunts construits i de l'obra deis grans museus, Aquast pro

cés ha estatgairabé igual a Franga ¡a Italia,que han anatpraparant 

productes cada vagada mes especiaiitzats a partir del seu patrimoni 

monumental i artístic -els diversos estils hlstórlcs-artístics. itineraris 

creatius deis pintors. I'ambiant creatiu deis escultors, la prodúcelo 

deis arquitectos mes representatius de les diverses zones geográfi-

ques-, basats en el liegat cultural de l'art com a vlsualltzaclo del 
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temperament creatiu i de presentado de molt diverses solucions 

técniques i conceptuáis afrontados amb un ventall de possibilitats 

arnples i, en alguns casos, genials per part deis grans artistes. Així, 

ens és relativament fácil imaginar el plantejament d un viatge per 

veure el románic del Uenguadoc. el gótic de la Borgonya o fins les 

cases de Palladlo a les tres Venécies. En el cas d'Espanya, en canvi. 

i així ho reflecteixen diversos estudis i diverses intervencions en les 

jornades técniques de turisme cultural, només Andalusia té prou 

arguments d'imatge Iligats al seu patrimoni construit i artístic en els 

mercats emissors. Els estudis turístics que analitzen el turisme cultu

ral a Espanya basen les seves hipótesis en enquestes tetes a profes-

sionals del sector de la intermediació, sobretot agencies de viatges, 

i a un segon grup d'enquestats, els turistes presenciáis en territori 

espanyol. Els resultats de les enquestes, en general preparades per 

técnics amb un coneixement insuficient en els temes, i la utilització 

de termes relatius al patrimoni cultural, al patrimoni tangible, etc., 

orienten les politiques de suport al desenvolupament i comercialit-

zació de productes, i son susceptibles d'incórrer en errors concep

tuáis derivats de l'extrema generalització i del desconeixement del 

comportament deis públics amb nivell cultural mitjá-alt. Amb tot, a 

partir de 2001 Turespaña aposta peí turisme cultural amb un suport 

de programes i de pressupostos que era impensable fa pocs anys. El 

novembre de 2001, TEstat va aprovar una partida de mes de seixan-

ta-vuit milions d'euros per ¡a] l'anomenat Plan de Impulso al Turis

mo Cultural e Idiomático, pía triennal de 2001 a 2003. 

Lavaluacio de resultats pot produir dos posicionaments contra-

ris: si el nombre de turistes culturáis augmenta significativament, el 

turisme cultural entrará a formar part de les politiques turístiques de 

pie dret a partir del nou mil-lenni a Espanya; pero si, i és ben proba

ble, després d'aquest esforg pressupostari no es detecten augments 

de quota de mercat, el que s'ha plantejat fins ara tindrá un efecte 

negatiu i la innovado en el turisme cultural a Espanya haurá perdut 

una gran oportunitat, Les línies de subvenció parcial que el PITCI 

estableix incideixen directament en els pressupostos de difusió, 

press-trips. publireportatges i en general iniciatives per obtenir una 

major presencia en els mitjans de comunicado escrita, així com en la 

creado d'un gran portal a nivell nacional per a ús internadonal amb 

informado classificada i ordenada per producto, a l'abast de la inter

mediació i del públic individual, Pero no hi hem vist cap línia 

d'acdons de cultura durable, com podrien ser: 

- Propostes de trebal! d'investigació que recopilin i facin una 

bona divulgado d'escrits i dietaris de viatge. 

- A mes d'elaboraruna llista completa de productes de turisme 

cultural, comprometre la gestió pública i la gestió cultural en l'elabo-

ració, difusió i avaluado deis efectes d'aquesta eina. 

- Per convergir la percepció deis valors culturáis deis habitáis 

del territori amb els productes de turisme cultural; i inspeccionar les 

empreses d'intermediació que banalitzen sense escrúpols el patri

moni cultural. 

- Vetllar perqué el saber dentífic pugui ser difós en el sector 

tunstic, a través d'una responsabilitzadó de la formació continuada 

deis intermetíiaris que operen en el sector turístic i d'una major 

corfesponsabilització deis gestors culturáis en la gestió del turisme 

cultural, 

- Assegurar-se que la transferénda de coneixement recull un 

mostrari suficientmentampli i plural, i per tant susceptible d'interes-

sar en l'estudi del fenomen turístic investigadors multidisciplinaris i 

formats a diversos países, 

" La cultura i el turisme van units en els paísos competidors. 

Per tant. la formado de la cultura ha d'indoure l'estudi obligatori dd 

turisme, pergarantirunaevoluciósincronitzada, 

- La transferénda interuniversitária deis sabers. Així. la forma

do turística hauria de poder gandir deis millors professionals de 

branques del saber distintes, per garantir la transmissió de coneixe-

ments ais mercats de turisme cultural, que -vulguem o no. sapiguem 

entendre-ho o no- deixaran de créixer. És en aquest sentit que un 

grup de docents i d'investigadors de la UdG treballen en aquest 

camp, pertaldedonarrespostaa lesnecessitatsiaspiradonsqueté 

el nostre territori com a model de turisme cultural, 

Dolors Vidal Casellas i'f profcssont 
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