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1. INTRODUCCIÓ
“L’anagnòrisi és, sobretot, una aposta per la paraula, pel relat, per la
descripció, per la capacitat humana de viure a l’interior del llenguatge
(i on viuríem, si no?)... El testimoni dels altres ens ha permès conèixer
Macondo, l’Atlàntida, La Ciutat del Sol, Utopia, la Cuzco de planta
irradiada, Armonia, Tamoé, Icària. Hem conegut la ciutat dels somnis
descrita per Llucià, que recula quan ens hi acostem, i que només pot
ser atrapada en el delicat llostreig de cada capvespre... L’anagnòrisi
ens ha permès saber dels centaures, de les deformes escil·les, de la
flamígera Quimera, del monstre de les cent mans i del fantasma de
Gerió... Ens ha empès a trepitjar els llocs que per a nosaltres ja
desprenen un aire de familiaritat prèvia, una ombra miraculosa que
arriba molt i molt abans que el cos”
Lluís Muntada

Vaig començar a imaginar aquesta Tesi a peus de la Catedral de Girona. En el
trapezi que forma la minúscula plaça de la Catedral, entre la Pia Almoina i
Casa Pastors, els turistes -una vegada més- seleccionaren la façana barroca
com l’objecte de la mirada fotogràfica. Una vegada més, en la meva condició
de guia turística, constatava que els turistes seguien una mena de ritual, un
guió no escrit de la pràctica turística, segons el qual, la Catedral (i Sant Feliu,
i els Banys Àrabs o el Passeig Arqueològic) era de forma unànime el sight seen
gironí, allò que s’ha de veure, l’eix central que estructura la visita de la
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ciutat i la seva imatge turística. Una vegada més, com un Sísif, els camins
turístics semblaven escrits en la geografia urbana de la ciutat.
Aquesta constatació, d’altra banda òbvia, marcà l’origen de la Tesi. ¿Com es
crea aquest consens?, depèn de la imatge prèvia que es té de la ciutat?, ¿ve
determinat pel valor de les peces del patrimoni?, ¿existeix un codi turístic
universal?, o tot depèn només de la gestió que se’n fa?, i ¿quina és la relació
entre tos aquests possibles condicionants?. La ciutat de Girona (especialment
el casc antic) fou, per tant, un estímul a partir del qual em vaig sentir
interessada pels processos de condicionen l’ús turístic que es fa de les ciutats
monumentals.
Girona té les característiques i l’especificitat d’una ciutat arquetipus de les
localitats culturals mitjanes del nostre país. El seu ric patrimoni històric i
artístic, acumulat (en el petit perímetre de les seves antigues muralles
medievals) pel pes dels més de dos mil anys d’història, li ha conferit la imatge
idíl·lica, romàntica, somiada, anhelada... dels llocs que traspuen el record
dels temps passats. Superada la degradació, l’envelliment i deteriorament
acumulats en molts indrets de la ciutat vella, Girona ha estat capaç de
reinterpretar-se i de reinventar-se, per presentar-se novament a la societat.
No en va ha esdevingut en les aquestes últimes dècades un important centre
de turisme cultural.
Idíl·lica imatge d’un casc antic, d’evocació medieval, on passegen cada dia
centenars de turistes. Turistes que s’emocionen davant la bellesa del Tapís de
la Creació, altres que prediquen al pati de l’estrella del Centre Bonastruc ça
Porta o que imploren sota la nau gòtica de la Catedral, turistes meravellats
davant l’escenografia de les cases de l’Onyar, o divertits davant la imatge de
la Lleona de Girona... Aquest és l’esperit turístic de la ciutat, que fa que el
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visitant sigui capaç de sentir la història de Girona, el pas del temps, la
memòria dels que hi han viscut, el record dels que avui hi són, encara que
només sigui a través de breus experiències, de mirades fragmentades,
d’emocions interrompudes, de sensacions efímeres.
Però, la Girona vella és també una ciutat viva. A diferència d’altres ciutats
monumentals, el barri medieval de Girona ha assolit una vida pròpia molt
activa, que evita el sentit de la museïtzació: els residents conviuen amb els
estudiants, els comerciants i els turistes, en un espai urbà viu i dinàmic. Això
vol dir també, que l’actuació en l’espai urbanístic pot incidir en la percepció
no només dels residents, sinó també dels visitants i facilitar alguns objectius
estratègics de la gestió turística de la ciutat.
Intuïtivament, vaig començar a establir una relació entre imatge i realitat,
entre l’anticipació dels visitants en el lloc d’origen i el seu comportament
durant la visita de la ciutat. Sabem que els turistes viatgen abans del viatge,
que el consum turístic és, abans que res, el consum d’unes imatges prèvies
que anticipen l’experiència. Per això, les primeres recerques es van centrar
en l’anàlisi de la imatge de la ciutat en les guies turístiques des de les
primeres edicions a mitjans del segle XIX fins a l’actualitat. Durant aquest
període, es van portar a terme diferents investigacions sobre les imatges
turístiques en el sí de l’Escola Universitària de Turisme 1, un àmbit de discussió
i debat molt productiu.

1

.- En aquest sentit, podem destacar el projecte sobre els factors que intervenen en la
imatge turística de les ciutats petites (a partir de l’exemple de Besalú) dirigit pel Dr. Marcelo
Royo, la reflexió conceptual i l’esforç documental desenvolupat a partir de l’exposició Imatge
i destí (sobre cartells turístics a les comarques gironines) comissionada per la professora
Dolors Vidal o el projecte dels itineraris de Catalunya, finançat per la Generalitat de
Catalunya, i dirigits per la professora Dolor Vidal i el Dr. Jaume Guia.
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El resultat d’aquesta línia de recerca fou la Memòria de Recerca La
construcció turística de Girona, que ha donat lloc a diverses publicacions en
revistes científiques.
Certament, la recerca sobre la imatge de Girona donà algunes claus
interpretatives però també manifestà les seves limitacions. El comportament
dels visitants en la vella ciutat medieval semblava el resultat d’un procés més
complex, més calidoscòpic, que la simple adaptació sobre el medi de les
imatges projectades. Per això, guiats per una recerca bibliogràfica inicial i
alguns indicis metodològics (els estudis de Marc Laplante a la ciutat de
Quebec, el mètode d’estudi del comportament dels visitants en el Museu
Marítim de Barcelona del professor Mikel Asensio, l’anàlisi dels clústers de
consumidors en els centres comercials...) van dissenyar un projecte més
ambiciós que recollís la complexitat de l’experiència turística de Girona.
Aquesta idea inicial es va materialitzar amb un projecte finançat per
l’Ajuntament de Girona i la xarxa d’escoles de turisme de la UdG, realitzat
entre juliol de 2002 i setembre de 2003.
Els resultats del projecte, l’estudi sobre la imatge, les reflexions posteriors
sobre la forma com els visitants accedeixen al patrimoni de Girona, el marc
teòric o els estudis estadístics posteriors han bastit l’arquitectura bàsica de la
Tesi. Una recerca que ha pretès determinar, precisament, el comportament
del turisme en les ciutats monumentals a partir de l’estudi del cas en el Barri
Vell de Girona.
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1.1. Objectius i hipòtesis
D’acord amb el plantejament general que hem presentat podem definir una
sèrie d’objectius entorn a les quals es desenvoluparà el fil argumental de la
Tesi:
a.

Determinar la forma com els visitants es comporten en el Barri Vell de
Girona, tant en els arcs (els segments de carrers entre dues
interseccions) com en els nodes (els atractius turístics). En aquest cas,
l’interès se centra en varis indicadors (els temps total de visita, les
velocitats, les actituds i comportaments, la intensitat d’ús...), que ens
ajudin a estimar com esdevé l’experiència turística, la relació entre el
visitant i el patrimoni.

b.

Estimar els factors que singularitzen l’apropament dels visitants al
patrimoni i que el diferencien d’altres formes de relació o ús. Volem
identificar quins factors influeixen (i quins no) en el comportament dels
turistes durant la seva visita, tant pel que fa referència als factors
ambientals generals (la meteorologia, la congestió, la informació...)
com els factors singulars de cada visitant.

c.

Establir les principals rutes o itineraris urbans que segueixen els
visitants en la seva experiència, els camins invisibles que guien els
recorreguts turístics. Ens interessarà determinar les característiques
singulars de cada itinerari, no només en la seva forma espacial (arcs
recorreguts, espais bàsics de recorreguts, espais ignorats...), sinó
també en els principals indicadors turístics d’ús del patrimoni (número
de nodes que es poden visitar, número de nodes realment visitats,
longitud del recorregut, temps de visita...).
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d.

Identificar els clústers de visitants que presenten un comportament
singular. Volem definir quins són els conglomerats jeràrquics dels
visitants

(aquells

grups

internament

homogenis

i

externament

diferents), que ens ajudarà a matisar l’aparent uniformitat en
l’aproximació al patrimoni. Els grups de visitants mostraran necessitats,
mirades, i probablement comportaments específics.
e.

Crear una metodologia d’anàlisi inèdita, basada en l’observació directa
del comportament dels visitants, que sigui aplicable a altres ciutats
monumentals i espais culturals diversos. El seguiment dels visitants
permetrà identificar els paràmetres bàsics del graf del Barri Vell, els
paràmetres generals de consum de la ciutat vella, els clústers de
visitants, els grups d’itineraris i la relació entre aquests dos darrers.

Per tal d’assolir aquests objectius, hem enunciat una sèrie d’hipòtesis de
treball que intentarem validar amb els recursos metodològics que presentem
en l’epígraf següent:
a.

La forma com els visitants perceben el territori (l’experiència) i les
manifestacions d’aquesta percepció (el comportament) són singulars,
específiques. Existeix per tant una manera turística d’apropar-se al
patrimoni que té les seves pròpies regles, les seves estructures
específiques i en conseqüència la necessitat d’uns instruments de
gestió particulars.

b.

L’aproximació del turista al patrimoni monumental és el resultat de
dues forces aparentment contradictòries. D’una banda, el turista
tendeix a reproduir unes pautes de comportament socialment
construïdes que prenen la forma d’un ritual. D’altra banda, més enllà
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d’aquest patró comú, cada visitant viu una experiència singular. Per
tant, la relació amb el patrimoni monumental és el resultat d’un subtil
equilibri entre experiència i ritual o, si es vol, entre la llibertat
individual i les regles socials.
c.

El consum turístic del patrimoni depèn de la relació entre quatre
factors:
•

El primer, la imatge del lloc, és la projecció (sovint idealitzada) de
l’espai de visita, una metàfora de la ciutat.

•

El codi d’interpretació turístic (el segon factor) actua com una mena
de ritual, un guió no escrit de la pràctica turística en les ciutats
monumentals que crea camins i itineraris, selecciona nodes, i en
definitiva fixa la mirada del visitant.

•

El consum turístic del patrimoni precisa, malgrat tot, un substrat
material, que són els components artístics, històrics o culturals de
la destinació: la geometria del casc, les visuals, el pes de la història
o el valor estètic de les peces condicionen, com és obvi, la mirada
turística.

•

Finalment, l’experiència està condicionada per la gestió (pública i
privada) del turisme: informació, fluxos, interpretació...

d.

Per tant, el consum turístic de la ciutat de Girona estarà igualment
condicionat pels factors que intervenen en l’experiència turística:
•

Les imatges turístiques de la ciutat de Girona han estat construïdes
bàsicament el segle XIX, amb la formació del viatger romàntic, i han
perdurat fins l’actualitat amb alguns processos de canvi i
pervivència, més o menys ràpids, que matisen aquesta imatge.
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•

El codi turístic es correspon a l’arquetip d’una ciutat medieval on
tant important és la visió de conjunt com el valor singular de
cadascuna de les peces que sobresurten.

•

Pel que fa referència al substrat material, la jerarquia de nodes
turístics no s’explica només pel valor patrimonial sinó que
intervenen altres claus com el valor turístic dels diferents elements,
l’accessibilitat turística o la situació geogràfica.

•

Un dels factors que ha transformat de manera més evident la relació
entre els visitants i la ciutat és el Pla Especial de Reforma Interior
(PERI) del Barri Vell, que ha accelerat un procés general de
renovació i la creació d’un espai urbà dinàmic i residencial.

e.

La diversitat entre individus (per motius de gènere, edat, nivell
cultural, origen, necessitats, expectatives, records, experiències,
coneixements...) explica les diferències en el comportament i, per
tant, les diverses formes de ritual (el comportament canònic, repetitiu,
mimètic dels turistes) o les diverses formes d’experiència (la vivència
real del patrimoni lluny del ritual socialment convingut).

1.2. Fonts i metodologia
La mateixa estructura de la Tesi ens permet ordenar les diferents fonts i
mètodes utilitzats en la recerca. Cal matisar, però, que ha estat el treball de
camp la font més important de l’estudi i el pilar que sustenta tota l’aportació
teòrica del treball.
La recopilació de la informació respon a la primera fase de la investigació. El
primer pas va consistir en una recollida selectiva de diverses publicacions que
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ens han facilitat l’elaboració dels capítols introductoris. Per això, ha estat
necessari recórrer a fonts documentals molt heterogènies. En aquest sentit, la
informació obtinguda de la Biblioteca de Turisme de l’Escola Universitària de
Turisme de la Universitat de Girona (UdG), la Biblioteca de Lletres de la UdG,
la Biblioteca de Montilivi de la mateixa Universitat, la Biblioteca del Col·legi
d’Arquitectes de Girona, la Biblioteca Nacional de Catalunya i la Biblioteca de
Turisme

del

Palau

Robert,

ens

ha

permès

dibuixar

les

principals

argumentacions dels apartats més teòrics. En quant a les referències més
concretes sobre la ciutat de Girona, han estat possible gràcies als fons de
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Girona i de la Casa de Cultura.
Per a la realització dels capítols més empírics, la font essencial ha estat el
treball de camp. Aquest parteix d’un projecte signat entre l’Ajuntament de
Girona i la mateixa Universitat, amb l’objectiu d’estudiar i analitzar el
comportament dels turistes del Barri Vell i els models de relació amb el
patrimoni. El finançament públic del projecte, m’ha dotat de les condicions
materials i institucionals necessàries per facilitar la investigació.
El treball de camp s’ha articulat a partir de tres grans nivells d’anàlisi que ens
han permès assolir un mateix objectiu: (a) l’anàlisi del comportament dels
visitants en els diversos arcs (els diversos segments de carrers entre dues
interseccions) que integren el Barri Vell de Girona; (b) l’estudi del
comportament dels visitants en els nodes turístics (els llocs d’interès turístic)
situats en diversos punts de la trama urbana i (c) les característiques singulars
dels visitants i la seva percepció de l’experiència turística.
La metodologia bàsica uti litzada ha estat normalment l’enquesta, gairebé
sempre en el moment que es finalitzava la visita. És una metodologia avalada
per moltes recerques específiques en l’àmbit de les ciutats monumentals i per
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una certa coincidència en els resultats finals. El principal objectiu d’aquestes
investigacions és determinar els factors que conformen la imatge de la
destinació i integren tant els aspectes monumentals com els factors
ambientals i urbans (neteja, informació, senyalització, serveis...). Estudis
recents han demostrat que el model d’enquesta en ciutats monumentals
precisa de qüestions específiques que donin resposta a la singularitat
d’aquestes destinacions (Royo, 2002).
De totes formes, les enquestes realitzades en la primera fase de la recerca
(enquestes pilot) varen evidenciar una distància significativa entre el
comportament declarat i el comportament real. Altres estudis, en museus y
exposicions (Asensio, 1993 i 1995), ja havien demostrat la fractura que es
produeix entre els resultat obtinguts de l’observació directa del visitant i els
recollits de les entrevistes personals. D’altra banda, el nivell de detall que es
pot obtenir en una enquesta és molt limitat, de manera que la informació
bàsica sobre els recorreguts, els itineraris, els temps dedicats, les
observacions o les actituds no podia ser recollida.
Per aquest motiu, l’estudi s’ha sustentat, alhora, en una metodologia inèdita:
el seguiment dels visitants a partir de l’observació. Hem observat el
comportament dels visitants que entren en el Barri Vell de Girona i hem
recollit la informació bàsica de la seva visita: l’itinerari, els monuments
visitats, les actituds, els temps d’estada... Aquesta metodologia ha estat ja
implementada en alguns estudis de públic de diversos museus. En aquesta
línia, per exemple, podem esmentar els treballs de Mikel Asensio i Elena Pol
al Milwaukee Museum (1995) o al Museu Marítim de Barcelona (2001).
Tanmateix, aquest model d’observació del comportament del visitant no s’ha
aplicat mai en una ciutat monumental, amb l’excepció dels treballs etnològics
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de Marc Laplante (1988) que estudiava de forma qualitativa el comportament
dels visitants en la plaça de Château de Frontignac de la ciutat del Quebec.

La mostra
La mostra s’ha realitzat a partir de la prospecció del número de visitants de la
ciutat, de forma aproximada, basada en fonts diverses: l’Oficina d’Informació
Turística, les observacions qualificades, les entrades als espais tancats de
pagament... Això ens ha permet dissenyar una mostra de 532 individus. El
marge d’error és del 4%, amb un nivell de confiança del 95,5% (la mitjana i
dos sigmes) i la màxima indeterminació (p=q=0,5).
La mostra és aleatòria estratificada per mesos. El percentatge de registres per
a cada mes de l’any s’han obtingut a partir de les fonts abans citades (OIT,
museus, espais de pagament, central de reserves, etc.), amb dos períodes de
màxima intensitat (Temps de Flors i estiu) i dos períodes d’escassa afluència
(tardor i hivern). L’efecte de l’estacionalitat és una mica més acusat a Girona
que a moltes altres ciutats monumentals, pel fet que un percentatge
significatiu dels seus visitants provenen de la franja litoral, amb una
concentració bàsica en els mesos càlids. La gràfica 1 mostra la distribució dels
registres per cada mes de l’any. Per això, en el disseny de la mostra, els
mesos freds representen un 28% del total i els mesos càlids un 72%; el període
amb una major afluència de visitants és l’estiu amb un 45% del total, mentre
que a la primavera el punt més elevat es produeix durant la mostra “Girona,
Temps de Flors” la segona setmana de maig.
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Gràfica 1. Distribució de la mostra per temporades
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El segon criteri d’estratificació que hem considerat és l’entrada a la ciutat. A
partir de l’observació directa, hem estimat que la pràctica totalitat dels
accessos turístics a la Ciutat Vella es realitza pels ponts de Sant Feliu i el Pont
de Pedra. El primer pont concentra aproximadament el 75% de les entrades
reals i el Pont de Pedra l’altre 25%. Hem de tenir present que el Pont de Sant
Feliu és la ruta natural d’accés a Girona des del principal aparcament de la
ciutat, els accessos del nord de la ciutat i l’aparcament dels autobusos.

Els elements estudiats: arcs, nodes i visitants
S’han recollit tres tipus de dades: dades relacionades amb els arcs (segment
de carrer entre dues interseccions), dades relacionades amb els nodes (els
elements d’interès) i dades relacionades amb el visitant. Les tres fonts estan
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unides per un identificador comú, que és el codi del turista. Això ens ha
permès vincular les dades dels visitants amb el seu recorregut i la seva visita
als monuments de la ciutat.
Per tant, el primer pas va ser la identificació dels 158 arcs que integren el
Barri Vell de Girona. El concepte d’arc prové de l’estudi de la topologia. L’arc
s’acaba en el moment en què un carrer entra en contacte amb un altre.
Llavors, el visitant ha de fer front a una decisió: escollir entre dos o més
carrers. Per això, cada arc representa un fragment de carrer delimitat entre
dues interseccions. La informació que s’ha recollit per a cada arc és la
següent:
•

Temps d’entrada a l’arc

•

Temps de sortida de l’arc

•

Actitud (de recorregut, de conjunt de l’arc, element de l’arc o serveis
de l’arc).

•

Elements fotografiats

•

Observacions

Igualment, hem considerat que la ciutat de Girona disposa de 28 nodes, que
es presenten a la taula 1. La consideració de node o sight seen de la ciutat ha
estat realitzada a partir de documentació diversa, especialment l’estudi sobre
la imatge de Girona. Els nodes, com es pot comprovar, integren els principals
monuments i elements simbòlics de la ciutat (edificis religiosos, espais civils,
àrees de recorregut, museus...).
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Taula 1. Els nodes de la ciutat de Girona
Codi node
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nom del node
Catedral
Tresor de la Catedral
Pia Almoina
Casa Pastors
Les Àligues
Sant Domènec
Muralles
Sant Nicolau
Facultat de Lletres
Museu Arqueològic
Alemanys i Torre Gironella
Sant Daniel
Bonastruc ça Porta
Museu d’Història

Codi node

Font. Elaboració pròpia a partir de la documentació

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nom del node
Banys Àrabs
Sant Feliu
La Lleona
Palau dels Agullana
La Mercè
Museu d’Art
Ajuntament
Fontana d’Or
Sant Martí
Sobreportes
Passeig Arqueològic
Jardins de la Francesa
Cases de l’Onyar
Sant Pere Galligants

Per a cada node, la informació que s’ha recollit és la següent:
•

Temps d’entrada al node

•

Temps de sortida al node

•

Actitud (deambulant, globalitzadora, detallista, particular).

•

Elements fotografiats

•

Observacions

Per evitar el problema que podia comportar el fet que Girona disposi de nodes
de molt diversa condició (edificis religiosos com l’església de Sant Feliu o el
monestir de Sant Pere de Galligants, edificis civils com la Pia Almoina,
elements de defensa com les Muralles, museus com el Museu d’Història de la
ciutat ... fins a parcs i jardins com el Passeig Arqueològic) hem fet una doble
distinció entre monuments : (a) aquells on no es pot entrar físicament, per
tant, la contemplació justifica la visita (la Lleona) ; (b) els que estan tancats i
(c) estan oberts però els seu valor no radica en l’interior aquells nodes on es
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pot entrar com és el cas de la Catedral i, aquells que únicament poden ser
contemplats des de fora, o bé perquè no s’hi pot accedir com les cases de
l’Onyar o bé perquè, tot i que estan oberts al públic, l’interès radica
particularment en el seu exterior.
Taula 2. La condició de visita en els nodes de la ciutat de Girona
Codi node
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Font: Elaboració pròpia

Nom node

Condició de visita

Catedral
Tresor de la Catedral
Pia Almoina
Casa Pastors
Les Àligues
Sant Domènec
Muralles
Sant Nicolau
Facultat de Lletres
Sant Pere Galligants (Museu)
Alemanys i Torre Gironella
Sant Daniel
Bonastruc Ça Porta
Museu d’Història de la Ciutat
Banys Àrabs
Sant Feliu
La Lleona
Palau dels Agullana
La Mercè
Museu d’Art
Ajuntament
Fontana d’Or
Sant Martí
Sobreportes
Passeig Arqueològic
Jardins de la Francesa
Cases de l’Onyar
Sant Pere Galligants

Entrada
Entrada
Interès
Interès
Interès
Interès
Entrada
Interès
Entrada
Entrada
Entrada
Interès
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Interès
Interès
Entrada
Entrada
Interès
Interès
Interès
Interès
Entrada
Entrada
Interès
Interès
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Per tant, el concepte de “visita d’un monument” pot tenir dos sentits
diferents segons la seva naturalesa:
•

En aquells nodes en els que pot entrar (la Catedral, l’església de Sant
Feliu, els Banys Àrabs...) es considera que un turista l’ha visitat només
si realment hi accedeix.

•

En aquells nodes en els que no és possible entrar (ja sigui perquè estan
tancats o perquè no és físicament possible), considerarem que el
turista l’ha visitat si manifesta una especial atenció (el fotografia,
s’atura durant un cert temps, el contempla amb curiositat...).

La tercera font d’informació prové de l’enquesta que s’ha realitzat als
visitants. Aquesta enquesta s’iniciava en el moment en què el visitant
abandonava el Barri Vell (per alguns dels seus ponts o bé pels extrems de
Pedret o Plaça de Catalunya). El disseny de l’enquesta s’ha basat en altres
estudis similars dedicats a les ciutats monumentals i hem tingut en compte les
característiques específiques de la intercepció, que ens ha portat a reduir el
número de preguntes. Hi ha dos fonts d’informació bàsica: la informació que
és recollida arrel de l’observació directe i la informació que proporciona el
visitant durant el qüestionari.
Com s’ha comentat, anteriorment, totes les dades estan relacionades entre sí
perquè estan vinculades per un registre comú, que és el codi del visitant. Els
diversos estadístics han estat obtinguts amb l’aj ut dels programes SPSSx
(anàlisi estadística) i Access (tractament de la base de dades). La cartografia
s’ha realitzat amb el programa ArcView, a partir de la base cartogràfica del
Barri Vell cedida per l’Ajuntament de Girona.

16

1.3. Estructura
Aquesta Tesi s’ha estructurat en sis capítols. Primerament, la present
introducció que emmarca el document. En aquest primer capítol es formula la
hipòtesis i els objectius que es pretenen assolir, i es planteja la metodologia
utilitzada en la recerca. El segon capítol se centrarà en el marc teòric,
organitzat en cinc subepígrafs: el paper de la imatge, el codi d’interpretació
turístic, el valor del patrimoni monumental, la gestió turística del patrimoni i
el turista cultural. El tercer capítol enquadra el marc d’estudi, és a dir, la
ciutat de Girona des de tres punts de vista diferents: la història del turisme
local, els monuments del barri vell de la ciutat i la construcció de la seva
imatge turística. El quart i cinquè capítols són els corpus de la investigació, es
tracta d’una aproximació empírica al consum turístic del patrimoni
monumental de la ciutat de Girona. Finalment, es conclou amb els resultats
de l’estudi i la conceptualització dels principals paradigmes que han
contribuït a la formació del model estudiat.
En el marc teòric trobarem tota la informació bàsica que sustenta la nostra
proposta conceptual i que respon a la combinació de cinc factors que
determinen el comportament dels turistes en les ciutats monumentals. En
primer lloc, el rol de la imatge turística a priori de les destinacions
receptores. Com ha estat àmpliament estudiat, els visitants s’interessen per
les localitats perquè disposen d’una imatge prèvia, més o menys vaga, basada
en un lent procés d’acumulació. En segon lloc, de forma intuïtiva, percebem
que els visitants mostren comportaments relativament similars en les ciutats
monumentals, fins i tot encara que no disposin d’una imatge prèvia massa
definida, per tant considerem que existeix un codi d’interpretació turístic
general que és vàlid per a qualsevol ciutat monumental. En tercer lloc, com
és obvi, el valor patrimonial dels elements monumentals d’una ciutat que, en
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definitiva, configuren el seu atractiu. En quart lloc, la gestió turística de les
ciutats monumentals. Aquest factor és molt significatiu, ja que , com s’ha vist
en els darrers anys, els fluxos dels visitants no s’expliquen només per les
condicions monumentals de la ciutat receptora, sinó també per la capacitat
d’administrar aquests recursos. Finalment, el cinquè factor és el propi
individu, el turista cultural. Tots els estudis sobre el comportament dels
visitants posen de manifest que els diferents atributs dels individus afecten de
forma decisiva en l’experiència turística de les ciutats culturals.
El marc d’estudi (tercer capítol) ens serveix per contextualitzar la ciutat de
Girona. En primer lloc, realitzem un breu cop d’ull a la història del turisme de
la ciutat, des de les primeres mirades romàntiques fins al nou model sorgit en
les darreres dècades del segle XX, que ha comportant un canvi molt
significatiu i ha representat la regeneració de la ciutat. El segon subcapítol,
es fixa en les principals peces del patrimoni del Barri Vell de Girona i la gestió
turística que es fa de les mateixes. Finalment, el capítol es tanca amb un
estudi de la imatge turística de la ciutat, a partir d’un anàlisi de guies de
viatge des del 1850 al 2002.
El quart i cinquè capítols són el corpus de la investigació. En el quart capítol,
el consum del patrimoni a la ciutat de Girona està integrat per quatre
epígrafs. El primer analitza la informació bàsica dels arcs de la ciutat de
Girona. És a dir, la freqüentació, el temps de recorregut, la velocitat i les
actituds o comportaments que poden manifestar els visitants (recorregut,
conjunt de l’arc, element de l’arc i serveis). El segon apartat està dedicat a
l’estudi dels nodes, és a dir, els principals atractius de la ciutat. L’estructura
és la mateixa que en l’apartat precedent. Es presenten, d’entrada, els nodes
potencialment visitables i els nodes realment visitats, la diferència entre
ambdós ens ha permès dibuixar una matriu de quatre categories de nodes.
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Seguidament, es mostren els temps de visita, el comportament dels visitants i
els factors que condicionen aquest comportament. El tercer epígraf analitza
els itineraris de la ciutat. En aquest cas, hem realitzat una tipologia dels
diversos recorreguts turístics, que ens ha permès definir quatre models
d’itinerari: el bàsic, el comercial, el complex i l’itinerari bàsic (accés al Barri
de la Catedral), l’itinerari comercial (es limita els corredors comercials de
Girona i evita els centres monumentals), l’itinerari complex i l’itinerari de les
muralles. Finalment, en el quart epígraf volem mostrar la cartografia de les
fotografies de la ciutat. És a dir, volem identificar la imatge turística a
posteriori de la ciutat de Girona. La documentació recollida de l’observació
directa, ens ha permès saber on fixa la mirada el visitant, quin/s són els
objectes del seu interès.
El cinquè capítol ens ha de permetre esbrinar, ni que sigui parcialment, les
lleis ocultes que expliquen el trànsit caòtic dels visitants per la geometria del
Barri Vell. Hem seguit tres camins. En primer lloc, s’estudia la influència de
determinats

factors

externs

en

el

comportament

dels

visitants:

la

meteorologia, els ponts d’entrada, la congestió... En segon lloc, s’ha
determinat quines variables numèriques relacionades amb el comportament
dels visitants estaven relacionades entre sí. En darrer lloc, s’han definit els
diversos clústers de turistes amb característiques comunes que apareixen en
el marc de Girona.
Finalment, el marc teòric i l’estudi empíric ens condueixen cap el darrer
capítol de la Tesi, les conclusions. Intentarem aquí sintetitzar les principals
línies del nostre discurs. És el moment de replantejar-nos la hipòtesis i els
objectius per cloure les nostres conjectures.
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2. EL MARC TEÒRIC. LES MIRADES DE LA CIUTAT
“La matière, telle que nous la saisissons dans une perception concrète
qui occupe toujours une certaine durée, dérive en grande partie de la
mémoire”
Henri Bergson

Les ciutats monumentals es presenten als ulls dels turistes com una complexa
xarxa de carrers i monuments, de carrerons i avingudes, de places i esglésies
amagades, de jardins i ponts, de muralles i restes, de museus i de comerços...
Aparentment, el turista inicia la seva visita amb un full en blanc, com una
obra teatral de Pirandello, sense guió. Però, d’alguna manera, el consum
turístic del patrimoni està guiat per unes lleis invisibles. Sabem que els
visitants no deambulen per la ciutat de forma anàrquica, sinó que semblen
seguir una sèrie de pautes generals. A vista d’ocell, el trànsit dels visitants
genera espais de concentració, àrees no visitades, monuments saturats,
esglésies invisibles...
La nostra proposta conceptual és la següent: un itinerari qualsevol per la
ciutat és la suma de milers de petites decisions que responen a quatre factors
que es complementen entre sí. En primer lloc, el visitant s’interessa per la
ciutat perquè disposa d’una imatge prèvia, més o menys vaga, basada en un
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lent procés d’acumulació. Com ha estat àmpliament documentat, la majoria
de les imatges tenen el seu origen en el període romàntic, si bé els períodes
posteriors matisen parcialment els cànons del XIX.
Figura 1. Els factors generals que condicionen el consum turístic de les
ciutats monumentals

Imatge
turística

Gestió
turística

Factors
individuals

Imatge
Codi
turístic
emesa

Valor
patrimonial

Font: Elaboració pròpia

En segon lloc, el visitant disposa d’un codi d’interpretació general que és
vàlid per a qualsevol ciutat monumental. Aquest és un fet que no ha estat
suficientment estudiat, sobretot per la manca d’anàlisis comparades. De totes
maneres, de forma intuïtiva, podem percebre que els visitants mostren
comportaments relativament similars en les ciutats monumentals, fins i tot
encara que no disposin d’una imatge prèvia massa definida.
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En tercer lloc, les ciutats disposen d’una sèrie d’elements monumentals que
configuren el seu atractiu. Aquests elements poden ser els nodes (catedrals,
museus, esglésies...), els carrers de la ciutat i fins i tot alguns conjunts que
són percebuts com un tot. Com és obvi, la disposició dels monuments, la seva
jerarquia, la tipologia d’estils o de categories, l’accessibilitat o les condicions
de l’entorn són factors específics de cada ciutat que expliquen, almenys
parcialment, el comportament dels visitants.
El quart element és el resultat de la gestió turística, de la intervenció de
l’administració pública i el sector privat. Aquest factor és molt significatiu,
especialment en els darrers anys, en els que els fluxos dels visitants no
s’expliquen només (de forma determinista) per les condicions monumentals
de la ciutat receptora, sinó també per la capacitat d’administrar aquests
recursos. Garcia (2002) destaca alguns factors que condicionen la visita: la
gestió de fluxos, la senyalització estàtica, els centres d’interpretació i les
oficines d’informació o l’accessibilitat turística als monuments.
Aquests quatre factors són els elements que intervenen en el complex sistema
del consum turístic del patrimoni. Això explica que els itineraris per la ciutat
no siguin el resultat de l’entropia o de decisions individuals, sinó l’acció
combinada d’elements “ambientals”, factors socials i la pròpia llibertat
individual del visitant. Immediatament apareixen els interrogants. ¿Quin és el
pes efectiu de cadascun d’aquests factors?. ¿Quin és el paper de la imatge a
priori en la lògica dels itineraris?. ¿Quina relació podem establir entre l’origen
dels visitants i el seu accés als monuments?. ¿Com afecta la presència d’altres
visitants?... Les preguntes són gairebé infinites.
De fet, els quatre factors externs s’han de complementar amb un factor
intern, que és el propi individu. Tots els estudis sobre el comportament dels
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visitants posen de manifest que els diferents atributs dels individus (gènere,
edat, nivell cultural, origen, experiència turística, distància...) afecten de
forma decisiva a la forma i el contingut de l’experiència turística en els espais
culturals. Per tant, podríem considerar que el consum turístic del patrimoni és
el resultat de la relació entre els factors externs (imatge, codi, patrimoni i
gestió) i els factors interns (les característiques dels visitants).
En aquest capítol teòric, presentem de forma individual els cinc factors que
integren el model que proposem. En el primer epígraf, es presenten les
principals teories sobre la imatge turística: la seva conceptualització, les
dinàmiques de les imatges i la relació entre la imatge i la realitat; en el segon
epígraf,

abordem

les

principals

aportacions

en

el

camp

del

codi

d’interpretació del patrimoni; en el tercer, es presenten les principals teories
sobre el valor patrimonial de les ciutats històriques; en el quart epígraf,
s’estudia el paper de la gestió turística en l’experiència dels visitants; el
cinquè capítol presenta la incidència de les característiques individuals en
l’experiència turística dels espais culturals.

2.1. L’evocació dels llocs. El paper de la imatge
“L’espace touristique, c’est avant tout une image.
Image que s’en font les touristes, qu’en donnent les organisateurs de
vacances.
Image que perçoivent avec inquiétude parfois, toujours avec surprise,
les populations authoctones.
Image complexe, rêve, refleté par les affiches, les guides, les
déplicants, les peintures, les livres, les films.
Image et évocation qu’en rapportent et colportent les touristes.
Evocation d’odeurs, de sons, de sensations”
J.-M. Miossec
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El primer pas del llarg procés turístic del consum del patrimoni, el quilòmetre
zero de la cadena turística és el consum de les imatges. Consumim imatges
dels llocs abans de consumir els propis llocs. De fet, les imatges condicionen
l’elecció dels llocs, eduquen la mirada, actuen sobre el comportament del
turista i són un factor clau en la interacció visitant i lloc visitat.
El concepte més intuïtiu d’imatge turística és precisament el d’una imatge,
en el seu sentit literal. Pensem, per exemple, en el cas de París. La seva
imatge és la fotografia de Doisneau dels amants de l’Hotel de París, o potser
el quadre de Toulouse-Lautrec sobre la nit del barri de Montparnasse, o
simplement la icona de la Torre Eiffel. Totes elles són això, imatges visuals.
No és estrany, per tant, que algunes definicions de la imatge turística
emfatitzin la importància de l’element visual. L’obra de John Urry (1990) ens
parla de la mirada turística, com el component principal de l’experiència
turística.
El mateix Urry ens preveu immediatament del perill d’identificar imatge amb
el seu element visual, material. Les imatges són també els seus signes:
“La mirada és construïda a partir dels signes, i el turisme està format
per una sèrie de signes. Quan els turistes veuen dues persones que es
besen a París [segurament la fotografia de Doisneau], el que ha
capturat la imatge és “el París romàntic intemporal”, Quan veiem un
petit poble anglès, el que ha capturat la imatge és “la real vella
Anglaterra”. (Urry, 1990:3).

Aquestes imatges no són per tant espontànies, sinó socialment construïdes i
reproduïdes, formades no només per la seva aparença material (visual), sinó
també pel seu contingut simbòlic. Així:
“La mirada turística es dirigeix cap a característiques del paisatge
rural i el paisatge urbà que estan separats de l’experiència quotidiana.
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Cadascun dels aspectes és vist perquè s’han pres en un cert sentit fora
de l’ordinari. El visitant orienta la mirada cap a elements que són
normalment objectivats o capturats a partir de les fotografies, les
postals, les pel·lícules, etcètera. Això permet a la mirada ser
reproduïda i re-capturada sense fi” (Urry, 1990:3).

Edwards (1996) ha insistit en aquest punt en el seu estudi de la reproducció
de les imatges turístiques dels “altres móns” basat en les cartes postals.
Aquestes fotografies són, per Edwards, una dislocació espacio-temporal que
implica un cert procés de descontextualització. No és només un procés en el
que se selecciona allò que ha de ser vist i allò que no ha de ser vist. Més
enllà, el procés consisteix en extreure un determinat element de tot el que
l’envolta i el dóna sentit, de manera que crearem un element buit, un
arquetip. Aquests fragments esdevenen un tot, una expressió de les essències
del lloc.
El més important és que en el procés de la captura fotogràfica i la seva
condició d’arquetip turístic, construïm un signe. Un signe, però, molt
especial. En aquest cas, el subjecte físic és en sí mateix indivisible del seu
significat metafòric o simbòlic: el símbol esdevé l’única realitat. D’aquesta
forma, en els símbols turístics el significat i el significant es confonen l’un
amb l’altre 2.
En el complex procés de construcció de les imatges i els seus significats,
intervenen certament els aspectes visuals. Però les imatges es construeixen
també amb paraules. Lerivray (1975) en el seu estudi sobre les guies
2

.- Per això, Hughes (1995) considera que el ritual turístic es basa en la recerca de
l’autenticitat. No l’autenticitat “real”, sinó aquella que ha estat definida a partir de les
imatges turístiques genèriques. El turista contrasta els artefactes turístics (la façana de
l’Alhambra, els cabassos plens de peixos en un port grec, els estrets carrers amb catifes i
pells d’una medina o el perfil de desert flanquejat per una caravana de camells) no amb la
seva realitat, sinó amb les imatges simbòliques que s’han construït i divulgat.
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turístiques demostra no només que es repeteixen els sights seens, allò que ha
de ser vist pels turistes. També s’ha creat un llenguatge comú basat en un joc
d’adjectius que defineixen els substantius i que sempre s’estructuren a partir
de tres conceptes clau: la vellesa, la dominació i un cert grau de singularitat.
En definitiva, en aquesta Tesi ens referirem a les imatges turístiques com les
estructures mentals (visuals o no) que integren els elements, les impressions i
els valors que projectem d’un determinat lloc. Les imatges turístiques són tot
allò que ens evoca els mots de Venècia, de Barcelona, de Peruggia o Petra:
construccions simbòliques dels llocs que condicionaran la nostra elecció com a
turistes i també el nostre comportament en la destinació.
La primera frontera que hem de determinar és la diferència entre imatges
emeses i imatges percebudes. En realitat, si no sabem delimitar amb precisió
aquesta diferència, és fàcil que generem certs equívocs que ja estan presents
en la literatura científica sobre el tema. Aquesta confusió neix sobretot de la
perspectiva diferent que tenen dues de les disciplines més actives en l’anàlisi
de les imatges turístiques: l’antropologia i el màrqueting.
L’antropologia (amb una perspectiva que també assumirien els geògrafs, els
sociòlegs o els historiadors de l’art) estan interessats en la percepció dels
llocs, en la imatge personal o col·lectiva dels espais turístics. Per contra, el
màrqueting (i també l’economia o les disciplines vinculades amb la gestió del
turisme) insisteix sobretot en el procés de creació de les imatges turístiques i
en la seva difusió. És obvi que un i altre no és el mateix.
En un article molt antic però encara vigent, J.-M. Miossec (1977b) diferencia
clarament entre tres tipus d’imatges. Les primeres imatges són universals. Per
alguna raó, alguns llocs han creat una imatge molt sòlida que s’ha instal·lat

26

en l’imaginari col·lectiu. És evident que el turisme s’alimenta bàsicament
d’aquest tipus d’imatges. Són estereotips simples i molt vagues, que solen
incomodar els residents, i que tenen un sòlid substrat històric. Segurament el
turisme urbà i monumental es regeix bàsicament per les imatges universals
que hem projectat de les ciutats.
Les segones imatges són induïdes. Aquí intervé el màrqueting. Els publicistes,
els creatius, les empreses de promoció i distribució creen (o reforcen) imatges
i les distribueixen en el mercat dels llocs. No és una tasca senzilla perquè
aquest és un mercat que només es mou amb imatges i, per tant, el seu grau
de saturació és altíssim. Incorporar un nou atribut d’una imatge o, encara
més, una imatge inèdita implica competir amb milers d’imatges creades i
distribuïdes amb el pas del temps.
Les terceres imatges són les imatges efímeres. Una notícia o un conjunt de
notícies (Iraq o la Zona 0 de Nova York), una obra literària (els camins de
Soldados de Salamina de Javier Cercas), un quadre o una fotografia, una
pel·lícula (La vida és bella a Arezzo, Memòries d’Àfrica) o simplement el
viatge a aquest lloc d’una determinada personalitat pot generar de forma
puntual una imatge col·lectiva d’un lloc. En la majoria de casos, aquestes
imatges són efímeres. Es creen i es destrueixen amb la mateixa velocitat que
una obra literària o una pel·lícula cau en l’oblit. Però en altres casos,
aquestes imatges puntuals s’incorporen en l’imaginari col·lectiu i creen un
arquetip universal.
Sigui com sigui, les imatges universals, les imatges induïdes i les imatges
efímeres formen part d’allò que podríem anomenar les imatges emeses.
Existeix un emissor que, conscientment o inconscient, crea una determinada
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imatge d’un lloc. Actua com una antena que emet conceptes, atributs, valors,
impressions, olors, mots i visuals que configuren la imatge d’un espai.
Però les imatges són també percepcions individuals. Són introspeccions
subjectives, úniques, que es construeixen en la ment dels visitants reals o
imaginaris. En aquest cas, hem de fer una distinció molt important: la
percepció a priori, la percepció in situ i la percepció a posteriori. La imatge a
priori és la construcció mental que fa un individu d’un lloc sense que hi hagi
hagut una connexió física amb aquest lloc. Aquesta és l’essència de
l’experiència turística. Els turistes són viatgers abans del viatge. Els turistes
ja han visitat el lloc abans de visitar-lo. Ja han passejat pels carrers, han
visitat la medina i han entrat en el castell. Per això, ens molts casos, els
turistes no coneixen un espai, sinó que el re-coneixen, constaten (amb
l’actitud d’un notari) que allò que han vist abans (la imatge) coincideix
realment amb allò que veuen ara (la realitat).
El segon tipus d’imatge percebuda és la imatge in situ. Aquí estem en un
moment clau de l’experiència, perquè es contrasta allò que imaginem amb
allò que percebem. Bona part d’aquesta tensió es concretarà en el següent
punt, quan contrastem la llibertat individual amb els processos socials en
turisme. Fixem-nos que el turista no arriba mai amb una percepció nul·la o
inèdita de l’espai, sinó que la seva presència està precedida d’una imatge
prèvia. ¿Fins a quin punt l’experiència turística està mediatitzada per aquesta
imatge?. ¿Fins a quin punt els turistes veuen allò que veuen o veuen allò que
han de veure?.
Finalment, alguns estudis comencen a posar l’accent en la imatge a
posteriori. Ja el propi Graburn (1976) en el seu estudi sobre el turisme com a
ritual, identificà la importància del retorn. L’experiència turística no finalitza
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en el moment del viatge del retorn, sinó que els espais turístics són consumits
en el lloc d’origen després del viatge. Les fotografies (i la versió més recent
dels vídeos) tenen precisament aquest funció: capturar un instant que és de
naturalesa efímera, per tal de poder ser consumit en l’espai quotidià, per tal
de viatjar tantes vegades com vulguem. És obvi que la imatge a posteriori no
és la imatge percebuda, sinó una idealització d’aquesta. Alguns estudis
empírics han destacat la diferència de la valoració dels espais turístics quan
aquesta es fa en el moment de la visita o quan es fa en l’espai de residència.
Aquestes darreres són molt més positives, perquè la memòria ha seleccionat i
ha reinterpretat les experiències fins a crear una narració (una imatge)
alternativa.
Aquesta darrera tensió és la que ha estat més estudiada pels diferents autors.
Fixem-nos, per exemple, amb Baloglu i McCleary (1999). Els autors consideren
que hi ha tres nivells: el nivell cognitiu, el nivell afectiu i el nivell global. El
nivell cognitiu – perceptiu integra els elements objectius i materials de
l’espai: quins són els elements que podem visitar, el tamany aproximat de la
ciutat, la seva localització, l’estil arquitectònic o el preu del servei
d’allotjament. És evident que qualsevol imatge està integrada per elements
objectius, cognitius que identifiquem amb la “informació” del lloc. D’altra
banda, les imatges turístiques també estan integrades per l’element afectiu o
emocional. Els llocs i els seus atributs “ens diuen” quelcom, ens generen
estímuls positius o negatius, experiències purament estètiques, valoracions,
judicis, emocions... Finalment, segons els autors hauríem de parlar de la
imatge total quan combinem el nivell afectiu i el nivell cognitiu.
Tots dos nivells tenen un origen social i tots dos tenen una interpretació
individual. L’apreciació estètica d’un monument està mediatitzada per un
codi d’interpretació que és també social i que orienta els valors estètics de
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l’observador. D’igual forma, els elements cognitius són modificats per la
interpretació personal del visitant.
Stern i Krakover (1993) consideren que les imatges turístiques de la ciutat són
el resultat de les imatges cognitives i afectives, però que no es poden
segregar les unes de les altres. Els elements cognitius generen judicis i alhora
les valoracions de les imatges estan sustentades per elements cognitius. Els
autors consideren útil la distinció des d’un punt de vista acadèmic, però
ofereixen un model d’interpretació complex basat en una densa malla de
relacions entre els nivells de les imatges i entre les pròpies imatges. Per la
seva banda, Baloglu i McCleary (1999) analitzen el pes de la promoció turística
(allò que hem anomenat imatge induïda) en els diversos nivells de la imatge.
La seva conclusió és molt interessant: la quantitat i la qualitat de la
informació emesa actua de forma significativa en el nivell cognitiu de la
imatge però no en el nivell afectiu. Aquesta afirmació sembla avalar la idea
que existeix una mena de substrat més o menys universal que crea una imatge
afectiva dels llocs molt estable i concreta. Aquesta afirmació ens introdueix
en el debat sobre la construcció i l’evolució de les imatges turístiques.

2.1.1. La construcció social de les imatges turístiques
Com es creen les imatges d’una destinació? Sabem que les imatges no són una
reproducció fidel de la realitat, sinó un procés de simplificació i també
d’interpretació de la mateixa. Aquest és un punt fonamental: les imatges no
són més que una construcció social d’una realitat, una forma subjectiva (i
socialment consensuada) de mirar un espai.
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Algunes evidències demostren que les imatges són elaborades no des de les
destinacions, sinó essencialment des dels llocs d’origen. Els espais turístics
(entre ells les ciutat monumentals) són la projecció en el territori dels
desitjos, els anhels, les necessitats dels visitants potencials, de manera que
aquests tendeixen a projectar en l’espai a visitar una imatge idealitzada de la
realitat. Intentarem demostrar que aquestes imatges han estat creades en un
marc històric molt determinat, el segle XIX. Durant el període romàntic es
fixen els principals criteris de la imatge turística dels llocs, que s’han
mantingut més o menys inalterables fins a l’actualitat. De fet, aquesta imatge
romàntica es correspon amb la imatge universal que identifica Miossec. Per
això, en l’anàlisi de la construcció social de les imatges turístiques hem de fer
una breu referència històrica.
Existeix un cert consens sobre els orígens del turisme. El Grand Tour (que ha
estat el referent de moltes obres literàries o pel·lícules, com Una habitació
amb vistes) és l’antecedent aristocràtic. Els joves de l’alta burgesia i
l’aristocràcia anglesa realitzaven un viatge per alguns dels països del sud
d’Europa (França, Espanya i sobretot Itàlia), amb la intenció de complementar
la seva formació; aviat aquests viatges “culturals” van incorporar un
component lúdic o recreatiu. Thomas Cook és l’antecedent més popular. El
cèlebre viatge des de Leicester fins a Loughborugh va ser el precedent
d’altres viatges (Londres, París, Egipte): és el primer pas del turisme
organitzat.
Molt abans del període d’entreguerres, dels primers turistes a la Costa Blava i
la Costa Brava, de Capri i La Havana, del dopolavoro i de les caravanes a La
Jonquera, el turisme (o si és vol, el prototurisme) ja havia iniciat el seu camí,
com ha estat àmpliament documentat. Són formes molt diverses de turisme,
però que normalment responen a una mateixa concepció: l’imaginari
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romàntic. Com consideren entre altres Turner i Ash (1975), Urry (1990) o
Aisner i Plüss (1983), el prototurisme és un producte del romanticisme. Així,
el 1791 quan Chateaubriand viatja per la costa est dels Estats Units i escriu
“Filadèlfia té un aspecte fred i monòton, en general a les ciutats dels Estats
Units li falten monuments, sobretot monuments turístics”, està dient que els
Estats Units no s’ajusten als paràmetres de la ciutat turística romàntica.
Prenem un exemple. A mitjans del segle XIX, les ciutats angleses del litoral
assagen un model d’organització del territori que es basa en la suma d’una
sèrie d’elements: la petita vil·la organitzada amb els paràmetres de la ciutatjardí, l’hotel emblemàtic, la font, els banys i l’escullera amb o sense
ascensor. És el model que segueixen Brighton (Urry,1990), Saltburn
(Mundet,1998) o Bournemouth (Soane,1993). És per aquestes dates, que es
comença a obrir pas en el selecte mercat de les estacions balneàries del
litoral la ciutat de Niça i la Costa Blava. Aquesta regió crea els paràmetres de
les ciutats turístiques del litoral, que són una reproducció d’alguns dels
principis arquitectònics (i també ideològics) de mitjans del segle XIX, de la
visió romàntica del món: el passeig de mar, la interpretació de l’escena
pintoresca, el valor del paisatge urbà i la creació dels escenaris dels flâneurs
(Soane,1993). Aquests primers esborranys d’una idealització romàntica de la
idea de ciutat balneari s’estén ràpidament per la Costa Blava, i més tard el
veurem a Califòrnia (tot i que re-definit per l’òptica americana), a la Costa
Brava, a la Ligúria, a la Dalmàcia, a Grècia... Les estacions de masses dels
anys 50 i 60 són una re-invenció del model romàntic creat a finals del segle
XIX.
Encara és més evident aquesta lectura en els espais rurals i de muntanya.
Rauch (1995) ha estudiat el canvi en la percepció de la muntanya a mitjans
del segle XIX. Així:
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“Fer vibrar el jo, enriquir-se d’una experiència nova de l’espai,
percebuda fora del quadre habitual, esdevenen els objectius
principals. L’alpinista cerca confrontar-se amb l’escena grandiosa, als
paisatges del caos. Dominant la vall,..., a mig camí entre el cercle del
cel i la calma de la vall”. (Rauch,1995:105).

És en aquest moment en el que es crea el símbol romàntic de la contemplació
de la muntanya: l’home (i no la dona) està situat en el cim més alt i “domina”
tota la vall i els cims més petits, en un escenari de núvols baixos i boira,
alguns avets i els vastos prats. És evident que aquest símbol se sustenta en
una panoràmica individual. El símbol romàntic permet, sobretot, cercar el
diàleg a soles (sense intermediari) entre la natura (dominada) i l’individu. És
un viatge exterior al cim de la muntanya, però és també un viatge a l’essència
interior, a la recerca del jo.
En el seu estudi sobre la imatge turística de Tunísia, Donaire (1996) considera
que són els viatgers romàntics (André Gidé, Georges Bernanos, Guy de
Maupassant, Gauthier, Flaubert, Paul Klee...) els que creen els símbols
turístics del país, els arquetips que han perdurat fins els nostres dies. La
imatge idealitzada de Tunísia se sustenta en cinc conceptes clau: l’espai
frontera, l’espai natural, l’espai sincrònic, l’espai individual i l’espai sensual.
Aquests elements estan encara presents en l’imaginari col·lectiu de Tunísia i
també en la imatge induïda des de l’Organització Nacional de Turisme de
Tunísia (ONTT).
Més encara. La ciutat de Sidi Bou Saïd, una visita obligada en els circuits
turístics pel país, no és una localitat “típica” sinó una reconstrucció de la
imatge idealitzada que tenia d’orient el baró d’Erlanger. El mateix fenomen
el trobem a Hammamet. El milionari rumà Georges Sebastian s’instal·la en el
golf de Hammamet a una distància prudent de la ciutat, que és el “teló de
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fons” d’aquesta extraordinària edificació (que Frank Lloyd considerà la casa
més bella del món). La casa de Sebastian és la versió dels mites romàntics de
l’Orient: les arcades, els patis, les fonts, els espais..., en definitiva, l’espai és
una materializació de tot allò que occident projecta sobre orient. Quan a
partir dels anys 60, els hotels internacionals descobreixen Hammamet i
Tunísia, no només se situaran en el mateix espai que va escollir Sebastian
(que finalment va donar la seva casa al municipi i es va retirar a viure a la
ciutat de Hammamet), sinó que adaptaren les seves formes arquitectòniques.
El resort turístic de Hammamet és, per tant, una projecció en el temps de la
visió romàntica de l’univers àrab nord-africà.
En fi, també les pautes de consum del turisme en els espais urbans sembla
influenciada pels precedents de la mirada romàntica. Aquesta és la hipòtesi
central de l’obra de Lerivray (1975). En el darrer capítol de l’obra, Lerivray
compara la Guia Joanne de la Normandia (1887) i de l’Auvergne (1874) amb
les guies Hachette de la Normandia (1972) i l’Auvergne (1970). El resultat és
inqüestionable. Cent anys més tard, les guies mantenen els mateixos
discursos, seleccionen els mateixos sights, empren els mateixos adjectius i
orienten la mirada turística cap als mateixos elements. Malgrat que la realitat
material ha variat de forma evident, i també la pràctica turística, la imatge
(almenys la imatge emesa) s’ha mantingut de forma gairebé invariable. Per
això, els autors fan seves una de les principals conclusions de l’obra
d’Enzensberger (1973):
“La imaginació rom àntica ha transfigurat la llibertat, l’ha transportada
a les regions llunyanes de l’irreal, on s’ha transfigurat en imatges: en
l’espai sota l’aspecte de la naturalesa allunyada de tota civilització; en
el temps, sota l’aspecte del passat històric, dels monuments o del
folklore. Aquestes imatges, paisatge verge i història verge, han aportat
fins els nostre dies les imatges directrius del turisme” (Enzensberger,
1973:216).
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El període d’entreguerres limita de forma dràstica les pràctiques turístiques
de finals del segle XIX i de principis del segle XX. Després de la Segona Guerra
Mundial, neix una nova forma de turisme que no té una connexió material
(inversions, equipaments, infrastructures...) amb el turisme romàntic, però sí
té una evident connexió ideològica i mental. Les noves classes mitjanes, amb
el rerafons de la Societat del Benestar, adopten les pautes de comportament
dels viatgers romàntics i, per extensió, els seus mites, els seus símbols, les
seves imatges i les seves projeccions. Segurament aquesta és la imatge
universal a la que es refereix Miossec (1977b), que mostra una capacitat de
supervivència sorprenent, com es demostra en l’estudi de les guies de
Lerivray (1975).
Els nous turistes són consumidors en massa de llocs (i dels símbols dels llocs)
creats en el període del romanticisme. Per això, segurament, aquestes
experiències turístiques tenen sempre un cert regust de frustració. Quan,
situat estratègicament en el corredor del Louvre, el visitant que espera el
màgic instant de comunió entre ell i la rialla de la Gioconda, s’adona que
molts altres visitants cerquen la mateixa experiència. I aquella escena
romàntica ja no pot ser una relació individual, gairebé mística, entre el
patrimoni i el jo, sinó simplement la reproducció d’un ritual, el compliment
del contracte que se signa quan assumim la condició de turistes. Per això,
desenes de turistes que es fotografien des del mateix lloc, amb el mateix
rerafons, seguint novament el mateix ritual, perpetuant el clixé romàntic.
Dues obres de referència obligatòria en aquest sentit són l’anàlisi sobre
l’orientalisme d’Edward W. Said (1978) i l’estudi de la imatge turística
d’Espanya realitzat per Henry Poutet (1992).
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L’obra de Said (1978) se centra en la construcció del mite de l’Orient. El punt
de partida de la seva obra és la consideració que orient no existeix strictu
sensu, sinó que és una invenció occidental. Així, podem llegir:
“He començat partint de la base que l’Orient no és una realitat inerta
de la naturalesa. No existeix merament, de la mateixa manera que
tampoc existeix merament l’Occident. Hem de considerar d’una
manera seriosa la gran observació de Vico, que els homes [i les dones,
és clar] fan la seva pròpia història, que el que poden saber és allò que
han fet ells mateixos, i donar-li una dimensió geogràfica: en tant que
entitats històriques i culturals, per no dir res de les geogràfiques –
llocs, regions, sectors geogràfics com l’orient i l’occident- tals que són
fabricacions de l’home... Així, d’aquesta manera, les dues entitats
geogràfiques es donen suport i fins a cert punt es reflecteixen l’un en
l’altre” (Said, 1978:18)

Said atorga un poderós valor als viatgers en el procés de concreció,
sistematització i depuració de la imatge de l’orient. Aquests viatgers
seleccionen els elements que integren orient, eliminen aquelles parts i
sobretot de forma progressiva van creant un discurs comú, malgrat les seves
diferències culturals, personals i polítiques. L’Orient que arriba al segle XX és
una nova versió, romàntica, elaborada pacientment per Chateaubriand, per
Flaubert, per Lane, per Disraeli, per Burton o per Nerval. És cert, comenta
Said, que existeixen profundes divergències en les lectures que fan cadascun
d’ells, però formen també un corpus comú que crea la visió contemporània de
l’Orient: l’exotisme i la sensualitat, el passat gloriós i la decadència
contemporània, la mirada imperialista i condescendent (a voltes redemptora),
les icones universals (del Sàhara a La Meca) o la manca d’ordre i control.
Aquest ens sembla un punt especialment interessant, ja que parteix de la idea
que la construcció romàntica dels llocs no és el resultat de la relació entre els
ideals romàntics i els espais visitats, sinó que és una lectura en clau romàntica
d’idees preconcebudes. És obvi. Els viatgers romàntics no es desplacen des del
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no-res, sinó amb un cabàs d’imatges prèvies, algunes d’elles amb uns orígens
seculars. El punt transcendent, però, és que ara la versió romàntica es fa
universal (universal per a occident, és clar) i simple, gairebé caricaturesca.
No és la imatge erudita dels viatgers il·lustrats, no és la versió bíblica
vehiculada per les creuades, ni la versió comercial de la Ruta de la Seda. És
una imatge compacta, ageogràfica, simplista i onírica. Orientalisme són els
quadres de Fortuny (com la Fantasia àrab de 1866), de Marinelli (penso per
exemple en El ball de l’abella de 1862), de Delacroix o Bouchard (i el clàssic
Les ballarines, de 1892).
A la darrera part de la seva obra, Said (1978) estudia la versió contemporània
de l’orientalisme. La seva conclusió és molt il·lustrativa. D’una banda, els
mites romàntics (espais allunyats, exòtics, plans i marcadament inferiors)
perduren i fins i tot es consoliden. N’hi ha, però, una certa relectura. Aquesta
nova versió s’origina per dos factors complementaris. En primer lloc, la
primacia cultural es desplaça des de Gran Bretanya i França als Estats Units.
En segon lloc, els països àrabs entren en l’escena política internacional
(conflicte palestí, tensions del Golf, control del petroli...). Said constata amb
encert que aquesta irrupció de l’Orient en els afers de l’occident crea un
sentit de substantivització de l’Altre. Ja no es tracta d’una metàfora, ni d’un
personatge tipus, ni d’un espai de novel·les i pel·lícules, sinó d’espais,
persones i conflictes reals. Tot i així, aquesta nova lectura se sustenta en
essència en els vells tòpics de les regions àrabs, la cultura àrab i els propis
àrabs (“els meus homes us mataran, però els hi agradarà divertir-se abans”
escriu amb sarcasme).
L’estudi de Poutet (1992) inicia un argument complementari. L’autor francès
se centra en l’estudi de la imatge turística al llarg del segle XX. De forma
detallada, dibuixa els trets essencials de l’Espanya de sol i platja,

de
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peinetas, de panderetes, de flamenc, de siestas, corridas i paella, l’Espanya
de la Carmen de Biset. La imatge induïda, la promoció turística, no renuncia a
aquesta imatge sinó que l’alimenta, la difon i la simplifica. L’Spain is
different és la metàfora que millor recull el missatge oficial del turisme
fordista: l’escenari romàntic que s’ha mantingut al marge de la modernitat
europea i que, en conseqüència, encara té les essències romàntiques de
l’exotisme, l’espontaneïtat, la ruralitat, l’ambient oníric i la sensualitat.
L’autenticitat d’aquesta realitat és poc important perquè una altra de les
paradoxes del turisme és la recerca per preservar les tradicions més
ancestrals, autòctones i que en realitat no reflecteixen la realitat del lloc.
“El turista desnaturalitza la puresa que busca, obligant al país receptor
a crear una realitat fictícia on els codis encara són més ficticis”
(Poutet,1992:7)

El 1992 va ser un any singular. El govern aprofita la coincidència dels Jocs
Olímpics de Barcelona i l’Exposició Universal de Sevilla (caldria afegir la
capitalitat cultural de Madrid, però la seva incidència fou gairebé testimonial)
per projectar una nova imatge del país. Ara, Espanya es presenta en el món
com un espai modern, europeu, integrat i fins i tot avantguardista. Mariscal
substitueix El Greco i les noves catedrals són ara la Illa de la Cartuja, el Pont
de Calatrava o el Palau Sant Jordi d’Isozaki. Poutet estudia, però, amb detall
la construcció de la “nova” imatge del país i conclou que vells clixés mai no
desapareixen i tota la campanya del 92 s’acaba impregnant de la imatge
folcloritzada.
En definitiva, considerem que la imatge turística juga un paper rellevant en el
comportament dels visitants en les ciutats monumentals. Les imatges dels
llocs expliquen la selecció dels turistes, però també el seu comportament en
la destinació i la forma com consumeixen l’espai. Hem defensat que aquestes
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imatges no són una reproducció fidel del lloc, sinó una construcció social, que
selecciona, simplifica i a voltes deforma la realitat. En bona mesura, les
imatges han estat creades en el període romàntic i han mantingut de forma
secular els principals atributs dibuixats en el segle XIX.

2.2. El codi d’interpretació del turista
“Hay gentes tan llenas de sentido común, que nos les queda el más
pequeño rincón para el sentido propio”
Miguel de Unamuno

La construcció social de les imatges segueix dos camins paral·lels. D’una
banda, cada lloc crea la seva pròpia identitat o personalitat. Per això, la
Torre Eiffel és la icona de París, l’Alhambra és el símbol de Granada i el
Duomo amb el Campanille són la projecció de la imatge col·lectiva de
Florència. Però alhora, les imatges s’integren en un context social més ampli,
en una complexa jerarquia de valors, conceptes i ideologies. Lerivray (1975)
fa d’aquesta afirmació la tesi central del seu estudi. En l’anàlisi de les
imatges de Normandia, Lerivray constata, per exemple, que la selecció dels
sight seens no és aleatòria. En l’anàlisi quantitativa, descobrim que en la guia
Michelin i en la guia Hachette la mirada s’orienta essencialment cap a les
esglésies, els museus i les panoràmiques (que són respectivament el 87% i el
71% de tots els sights) i obvia molts altres elements (els espais naturals o
rurals, els espais urbans perifèrics, els monuments del segle XIX o XX...).
Aquesta selecció no és casual, sinó que s’inscriu en un codi més ampli
d’interpretació sobre els elements turístics.
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Si repassem les guies Michelin de qualsevol espai, veurem que es reprodueixen
sempre uns elements en la seva selecció d’allò que ha de ser visitat: sempre
els museus, els monuments religiosos o les panoràmiques tindran un paper
rellevant en detriment d’altres peces de la mateixa realitat. Per tant, en el
consum turístic dels llocs, aquesta guia (i la majoria de les guies) aplica un
mateix codi d’interpretació. Per això, tot i que els espais turístics són
diferents i les seves imatges són, per definició, úniques, en molts casos,
aquestes imatges no són sinó la concreció en un lloc dels atributs turístics que
hem construït socialment.
De forma intuïtiva, podem percebre que els visitants quan arriben a una ciutat
monumental mostren comportaments relativament similars. Els turistes
seleccionen, escullen i decideixen seguint una mena de ritual, un guió no
escrit de la pràctica turística, segons el qual, la Catedral és de forma unànime
el sight seen de qualsevol ciutat monumental, allò que s’ha de veure, l’eix
central que estructura la ciutat. Aquesta mateixa idea ha estat defensada per
Garcia (2003) que diu:
“Turistes i excursionistes tendeixen a repetir pautes de comportament
en tots els llocs de visita de característiques similars i, en aquest
sentit, es pot afirmar que l’ús que fan de l’espai està bastant
determinat fins i tot abans de la seva arribada a la destinació turística.
En cert sentit, pressuposa l’existència d’un “rol” de “turista cultural”
de comportament previsible” (García, 2003: 115)

Novament, arribats a aquest punt, es fa necessari reivindicar la singularitat de
la lectura turística del patrimoni. El codi turístic és un conj unt de normes,
interpretacions, lectures, signes i impressions estètiques que no es
corresponen amb la forma com un no turista es relaciona amb el patrimoni.
Podríem dir que la contemplació turística de l’art, especialment de l’art
monumental, està basada en una sèrie de criteris singulars, específics. Des de
la nostra perspectiva, el codi turístic se sustenta en cinc principis bàsics: (a)
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la importància de la anticipació, (b) la participació del visitant en la
construcció dels signes, (c) la sacralització (d) la confusió entre funció i forma
i (e) l’efimeralitat.
Un dels factors que singularitza de forma més evident la mirada turística és el
poder de l’evocació. Els viatgers turístics van sempre a la recerca del miratge
de la destinació, que han construït en el seu lloc d’origen i que s’ha alimentat
de centenars de construccions mentals i socials. En certa manera, els turistes
passen d’una decepció a una altra, d’un buit a un altre buit: “A Àfrica se
somia amb l’Índia, de la mateixa manera que a Europa se somia amb Àfrica.
L’ideal sempre brilla més enllà del nostre horitzó actual” (Nerval,1993).
L’anticipació de les imatges en el procés del consum turístic del patrimoni
afecta de forma decisiva la manera com els visitants es relacionen amb l’espai
visitat. Seguint a M. Augé (2001a), podríem dir que el turista viatja entre dues
imatges o entre dos grups d’imatges. Una part de les imatges han estat
adquirides en els complexos processos de producció de representacions
mentals dels espais (del cinema i la literatura a les agències de viatges).
L’element singular és que els turistes també creen les seves pròpies imatges:
transcendeixen la seva condició d’espectadors (o consumidors) i esdevenen,
en certa manera, creadors (o reproductors). A més, “moltes d’aquestes
imatges seran imatges d’imatges... Molts dels emplaçaments o monuments
que visitem estan petrificats en la seva qualitat d’objectes intemporals, i la
seva única finalitat és ser vistos i filmats” (Augé, 2001a:60). Per això, O.H.
Jenkins (2003) introdueix el concepte de “cercles de representació”, en el
que les icones fotografiades pels visitants alimentaven (matisant, recreant,
simplificant, reproduint) la imatge iconogràfica inicial.
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Un punt de connexió aparent entre el consum turístic del patrimoni i la
percepció universal (no turística) és l’acte de sacralització. Podríem recollir
aquí la tradició interpretativa de la semiologia de l’art, que ha caracteritzat
epistemologies aparentment contradictòries com l’estructuralisme, el postestructuralisme o el deconstructivisme derridià. La semiòtica parteix del
supòsit que tant les expressions culturals com tots els llenguatges es
componen de signes, i cada signe té un significat que va més enllà de la seva
existència individual. Les teories semiòtiques, per tant, intenten definir els
elements que intervenen en el procés de creació i interpretació de signes.
Aparentment, la percepció universal de l’art monumental o la mirada turística
comparteixen uns criteris relativament comuns. Fins i tot, els “manuals d’ús”
o d’interpretació turística (les guies) estan inspirades en fonts d’informació
convencionals: monografies, tractats, estudis, recerques... Però més enllà de
la coincidència aparent, la lectura turística crea una sèrie d’elements que li
són propis: la creació d’una jerarquia més o menys consensuada dels nodes, el
valor del que Urry (1990) anomena els “paisatges semiològics” (espais que
responen de forma fidel als arquetips d’un lloc), els rituals de valoració i
comportament, la fossilització dels adjectius, les perspectives o els principis
bàsics d’interpretació... Sobre la base d’uns criteris universals, la lectura
turística superposa (com en palimpsest) un codi complementari basat en
criteris estrictament turístics, que acaben per deformar la lectura inicial. La
capacitat de transformació de la mirada turística és tan forta que alguns
espais turístics acaben essent com les seves imatges (“París s’assembla llavors
a la seva imatge”, conclou lacònicament Augé).
Una de les repercussions més immediates de la construcció de la interpretació
turística és la dissolució de les regles convencionals en la lectura dels llocs.
Probablement

l’evidència

més

notable

d’aquest

procés

és

l’aparició
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d’incessants interferències entre la forma i el fons. El codi turístic tendeix a
anul·lar el contingut dels artefactes visitats (els museus, les catedrals, els
palaus, els jardins, els camins...), ja que el fons inicial es reformula a partir
de les necessitats i els criteris turístics: accessibilitat, senyalització, presència
en les guies, rellevància social...
Els turistes creen un nou discurs de l’àmbit urbà, integrat per les diferents
peces que visiten, que són espontàniament classificades, valorades i
analitzades a partir d’un nou codi d’interpretació, que és el codi turístic. Les
catedrals no són ja centres de culte, ni els museus magatzems d’autenticitat,
ni els palaus símbols del poder civil o les universitats espais de recerca i
formació. La mirada turística crea una nova funcionalitat de les peces
visitades, que són unides artificialment en un contínuum (la Catedral, el
museu, el palau, la escalinata) basat en criteris turístics. En altres paraules,
la mirada turística buida els escenaris monumentals del seu contingut
convencional i l’atorga un nou significat, un nou fons.
En els darrers anys, hem assistit a un nou capítol en la dissolució entre forma i
fons. La forma de determinats monuments comença a alterar-se precisament
per la funció turística. Existeix una primera transformació més superficial,
gairebé epidèrmica: la senyalització de direcció o de posició, els tòtems, els
espais

de

recepció

de

visitants,

la

il·luminació,

el

mobiliari

urbà

circumdant...Totes aquestes peces són irrupcions de signes turístics que no
afecten en essència la forma del llocs visitat, però que tenen un alt valor
simbòlic ja que els visitants els identifiquen com a turístics. Els materials, la
gama de colors, la tipografia o els artefactes no solen estar vinculats amb
l’estètica (la forma) de l’espai visitable, sinó amb un codi turístic més o
menys universal.
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Al marge d’aquest procés podem identificar també una nova tendència: la
modificació estructural (no superficial) dels elements visitables basada en
criteris turístics. La rehabilitació del Passeig de les Muralles de Girona és un
exemple molt eloqüent. És obvi que les muralles han perdut la seva condició
defensiva i que romanen com a un exercici de memòria història de la ciutat:
les muralles testimonien la presència històrica de les muralles. Tanmateix, en
el context de l’excel·lent Pla Especial de Rehabilitació Interior de Girona, les
Muralles van ser reformades per tal de permetre l’accés dels visitants. El nou
Passeig de les Muralles obre una nova mirada extrovertida del Barri Vell (una
mirada zenital) i alhora millora la connexió entre els diversos espais de la
Girona medieval. Per tant, la transformació de la forma de l’espai
monumental obeeix a la seva funció turística. És probable que si repassem les
principals actuacions en els monuments emblemàtics (de la Piràmide del
Louvre a la rèplica d’Altamira, de l’agosarada intervenció de Moneo en el
Teatre de Mèrida a la rehabilitació integral de Peruggia) constatem la
rellevància de la funció turística en la seva nova concepció formal. Per tant,
la mirada turística sobre el patrimoni es caracteritza per la dissolució de les
fronteres entre forma i fons, entre estètica i contingut.
El darrer factor que singularitza el codi d’interpretació turístic del patrimoni
és la condició efímera de l’experiència turística. L’inici de L’educació
sentimental (Flaubert, 1974), ens ajudarà a descriure aquest efecte:
“Viatjà.
Conegué la malenconia dels transatlàntics, els freds despertars sota la
tenda, la sorpresa dels paisatges i de les ruïnes, l’amargura de les
simpaties interrompudes.
Regressà”

Flaubert ens adverteix que després de la malenconia, la fred, la sorpresa o
l’amargura esdevé el retorn. Poques activitats humanes tenen una condició
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efímera tan acusada com l’experiència turística. El visitant sap que la seva
relació amb l’espai visitat és fugaç, transitòria. Mentre que el quotidià
s’instal·la en la ficció de la immortalitat, en la percepció d’un temps infinit,
l’experiència turística se sustenta en la certesa del retorn immediat i, per
tant, d’una escena efímera. Per això, l’experiència turística sempre està
condicionada pel valor insubstituïble dels instants, la rellevància de cada
moment, cada visita i cada itinerari. Res (cap moment, cap lloc) és
intranscendent.
La predisposició al retorn afecta també l’angle de la mirada del visitant. En
certa manera, el viatger condiciona la seva interpretació del lloc visitat per la
seva condició de forà, de passatger. No ens referim només a la captura de
l’instant mitjançant la fotografia o el vídeo, amb la finalitat de consumir una i
altra vegada els instants turístics després del retorn. Al·ludim també a la
distància amb la que el visitant afronta la percepció d’un lloc que mai serà
més que un espai fugaçment visitat. Els turistes no són immigrants; no
cerquen una relació lenta, profunda, densa i complexa dels llocs. La pròpia
naturalesa del turisme només permet una relació ràpida i gairebé ubiqua, com
en els no llocs que descriu Augé.
Per tant, el codi d’interpretació turística és una forma singular de llegir els
espais. És un exercici de semiologia que permet els visitants interpretar els
signes que es troba durant la visita, tant els signes universals dels llocs com
els signes turístics. Per això, en l’encreuament dels Quatre Cantons de Girona
el visitant percep el valor patrimonial del carrer de la Força, l’antiga Via
Augusta, perquè el pas del temps ha desat senyals entre les pedres, però
també la rellevància del Call Jueu, a partir de la nova simbologia turística,
que els visitants descodifiquen sovint de forma inconscient. No hi ha massa
literatura sobre la rellevància del codi d’interpretació turística, però aquest
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element serà capital en el nostre estudi. La feble imatge a priori dels
visitants de Girona contrasta amb una sèrie de comportaments reiteratius,
que només es poden explicar perquè els visitants han creat no una imatge
universal de Girona, sinó una forma universal de “consumir” les ciutats
medievals com Girona.

2.3. El valor del patrimoni monumental
“Estàvem abstrets observant el cisellat dels carreus de la part inferior
quan la claror del capvespre ha fet brillar unes armadures: uns
manaies sortien de l’església de Sant Lluc, allà a prop, i encara sense
formar, rient bàrbarament amb les llances a l’espatlla, han passat
entre nosaltres i la muralla. Per uns instants, aquesta rèplica de
soldats romans amb el daurat dels metalls es projecta sobre els carreus
foscos de la muralla del segle I aC, i ens adonem que veiem una imatge
que podia haver passat fa més de 2.000 anys, una imatge tan arcana
que ens submergeix en el pou vertiginós de la història. Girona ha
mostrat per un dels seus descosits la seva ancianitat. Al professor li ha
quedat el dubte de si estaven filmant un peplum, però descartada
aquesta hipòtesi, ha preguntat perplex: “És real?”
Joaquim Español

Les imatges i el codi d’interpretació no neixen del no – res. Portat al seu
extrem, l’èmfasi en les imatges podria dibuixar una experiència turística postmoderna, en el sentit que dóna Jameson (1984): “Tot el que és sòlid es
barreja en l’aire”. Com és obvi, però, l’experiència turística s’ha de basar en
un substrat material, que són els components artístics, monumentals, històrics
o culturals de la destinació. Sense aquestes peces, sense el contingut real,
l’experiència turística no té sentit sustentada només per les seves imatges.
En aquest epígraf, defensarem dos tesis complementàries. En primer lloc,
justificarem que el patrimoni monumental i artístic és una construcció social,
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que determina quins elements construïts s’han d’integrar dins la jerarquia del
patrimoni. Per tant, més important que la seva naturalesa real és la forma
com és percebut, com és “utilitzat” aquest passat. En segon lloc, intentarem
demostrar que el consum turístic del patrimoni està guiat per unes regles (uns
paràmetres) singulars, que el diferencien del consum del patrimoni per part
de la població local 3.

2.3.1. El patrimoni, una construcció social
Identificarem aquí els principals elements que caracteritzen el concepte de
patrimoni monumental i artístic, a partir de les diverses referències que s’han
debatut sobre aquest subjecte. Ens interessa especialment copsar el conflicte
entre els

elements objectius del patrimoni i els components subjectius.

Prenem un exemple qualsevol. El Parthenón de l’Acròpolis és un monument
amb unes característiques “objectives” (el joc de proporcions, l’equilibri, la
simetria...), que expliquen la seva rellevància; però és necessari també una
perspectiva subjectiva que posi en valor aquests atributs, els elements
estètics o la seva rellevància històrica o artística. Per tant, el concepte de
patrimoni és inherentment complex, ja que s’alimenta alhora dels elements
materials de l’objecte i del valor immaterial de la mirada. Així, hem
identificat quatre nocions relacionades amb aquest terme, que es relacionen
entre sí:

3.- De fet ens interessa no tant el patrimoni en sí com en el consum turístic; per això, no
hem considerat el concepte integral de patrimoni que inclou tant els elements materials com
immaterials, sinó que hem optat per una consideració restrictiva del patrimoni basada en els
elements monumentals. És cert que el turisme en ciutats metropolitanes valora l’atmosfera
cosmopolita de la gran ciutat i, segurament, també en les ciutats del tercer món el visitant
s’interessa tant pel patrimoni tangible com intangible (la Mesquita interessa igual que el
souk). Quan el turista s’apropa als elements immaterials del patrimoni corre un alt risc de
caure en la teatralització. El turisme en les ciutats monumentals tendeix a orientar la mirada
cap a les peces del patrimoni, el seu interès rau més en el contingut que en el continent.
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a.

El patrimoni monumental és el resultat de la consolidació de la idea de
llegat, vinculat amb el sentit de transcendència. Allò que hem heretat
de les generacions passades i que hem de preservar per les futures.

b.

El patrimoni monumental és una construcció des del present, que
projecta una imatge (modificada, com totes les projeccions) del passat.

c.

El patrimoni monumental és també allò autèntic, el manteniment del
sentit de “veritat” en contrast amb l’aparent artificialitat del món
contemporani.

d.

El patrimoni monumental és la valorització dels elements estètics i es
basa en la condició artística i simbòlica de les seves peces. En alguns
casos aquest valor estètic transcendeix l’àmbit de la comunitat i pren
un valor que va més enllà de la comunitat (valor extra-comunitari). La
mirada turística tendeix a interessar-se, precisament, per aquells
elements que han assolit una rellevància més enllà dels límits de la
comunitat que l’ha creada.

El patrimoni com a llegat
El concepte més intuïtiu de patrimoni (que explica el seu origen etimològic)
és el llegat. Diríem que el patrimoni és tot allò que hem heretat de les
generacions passades. Més encara: des de la consolidació dels principis de Rio,
assumim que aquest llegat és una herència que hem de preservar per a les
generacions futures. En certa manera, aquesta concepció té els seus orígens
en la idea il·lustrada del passat, que va ser ampliada amb els principis
romàntics. Com hem defensat anteriorment, l’aparició del concepte de
patrimoni és el resultat dels principis enciclopèdics aportats des de la
Il·lustració i el valor transcendent del passat propi de la mirada romàntica.
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Tot i que és possible identificar antecedents fins i tot a l’Època Clàssica,
podem considerar que la noció moderna de patrimoni neix a finals del segle
XVIII. Durant la Revolució Francesa, just després d’una destrucció immediata
de béns del passat, els dirigents revolucionaris inicien un canvi d’orientació i
estableixen

les

primeres

normatives

conservadores.

Aquestes

textos

primigenis proclamen el dret a la democratització de l’art i les antiguitats. És
en aquest context que s’inicia l’obertura de museus com el Napoleònic
inaugurat el 1793, l’embrió de l’actual Louvre, que recollia obres confiscades
de col·leccions reals, nobiliàries, religioses i els botins de les guerres de tota
Europa (Cantarel, 1981; Pommier, 1995).
Amb l’expansió napoleònica s’estén la política revolucionària francesa a tots
els països ocupats. A Espanya, José Bonaparte va publicar el 1809 el decret
funcional del Museu Josefino on es recollirien i s’exposarien totes les obres
d’art

producte

de

les

desamortitzacions

nobiliàries

i

eclesiàstiques.

Consecutivament es crea el Prado i es consoliden museus de belles arts de les
diferents províncies. Els uns i els altres formaven part del patrimoni: es
permetia la lliure contemplació de valuoses col·leccions que durant segles
havien atresorat els poders públics i privats pel seu ús exclusiu. L’aparició de
la protecció d’objectes del patrimoni en les cartes constitucionals suposa el
reflex legal d’una nova realitat social que admet la màxima democràtica de
l’accés a la cultura.
Amb l’excepció de Suïssa, que en la Constitució de 1874 ja preveia la
preservació del paisatge, llocs i monuments, és en el segle XX quan apareixen
a Europa, els textos constitucionals que inclouen la tutela del patrimoni en la
seva normativa. Un dels precedents més rellevants és precisament la
Constitució de la Segona República espanyola, que va influir de forma decisiva
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en les constitucions europees aparegudes després de la Segona Guerra
Mundial; podem citar també la Constitució italiana del 1947, perquè
anticipava la interrelació de quatre camps fonamentals:

cultura, ciència,

medi ambient i béns patrimonials.
L’aparició de textos normatius relacionats amb la necessitat de preservar els
béns del passat i assegurar el seu gaudi col·lectiu afectà tant els elements
culturals (monuments, obres d’art, la cultura immaterial...) com els elements
naturals. Per això, és també en aquest període quan s’inicia la legislació en
l’àmbit dels espais naturals protegits (parcs nacionals, parcs naturals...)
especialment dins l’àmbit geogràfic anglosaxó. La forta pressió del
creixement industrial i urbà sobre els elements del patrimoni natural i
cultural va crear un marc normatiu basat en els principis de la conservació. El
principal valor de la catalogació d’un bé com a patrimoni és, segons aquest
principi, la capacitat d’assegurar la seva pervivència, o si es vol, la seva
protecció.
Aquesta concepció es palesa en la concepció inicial de la UNESCO, creada el
1945. En referència al patrimoni, la UNESCO “contribueix a la defensa i al
progrés del saber, garantint la conservació i la protecció del patrimoni
universal constituït per llibres, obres d’art i els monuments d’interès històric
o científic”. L’acció de l’organització en la protecció i conservació del
patrimoni se succeeix a dos nivells: el científic i el jurídic. A nivell científic,
es recolza amb una sèrie d’organitzacions internacionals no governamentals:
el Consell Internacional de Museus (ICOM), la Unió Internacional per la
Conservació de la Naturalesa i els seus recursos (UICN), el Centre
Internacional d’Estudis per la Conservació i Restauració dels Béns Culturals
(ICCROM) i els Consell Internacional dels Monuments i dels Espais (ICOMOS). A
nivell jurídic, va proclamar una sèrie de convencions i recomanacions
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(mesures per garantir la protecció del patrimoni) pels seus Estats membres.
Per la seva part, les convencions són normes internacionals que han de regir
la tutela dels béns patrimonials, independentment del seu vincle cultural o de
la seva localització.
En l’àmbit estrictament europeu també es va crear una organització
internacional, el Consell d’Europa (1949), que entre les seves accions també
té el propòsit de vetllar per la protecció del patrimoni europeu. El moment
definitiu serà els anys 70’s, anys centrals del denominat desarrollisme que
avança a costa de la destrucció del passat, quan es creen els comitès
intergovernamentals vinculats amb el patrimoni arquitectònic, l’urbanisme i
la planificació. En el congrés celebrat el 1975 es produeix la proclamació de la
Carta Europea del Patrimoni Arquitectònic, una declaració de principis per la
valorització i la conservació – restauració del patrimoni. A partir de 1990 el
treball sobre patrimoni, cultura i educació en el Consell d’Europa queda sota
la responsabilitat del Consell per la Cooperació Cultural (CDCC).
Els anys 80, una de les responsabilitats essencials de la gestió del patrimoni és
assegurar la seva supervivència; però aquesta funció no pot eludir la
necessitat que els elements del patrimoni siguin viscuts, és a dir, el subtil
equilibri entre preservació i freqüentació, entre el gaudi de les generacions
presents i el llegat a les generacions futures. L’èmfasi en la funció d’ús del
patrimoni ens permet intuir una segona lectura del concepte: la lectura des
del present del passat.

El patrimoni, una projecció des del present
Sabem que cada període històric crea la seva pròpia concepció de passat. De
fet, totes les societats tendeixen a considerar que el període històric que
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viuen és transcendent i implica una ruptura respecte el passat immediat.
També els grans moviments de transformació de la societat (penso, per
exemple, en el materialisme històric) parteixen d’una determinada lectura
del passat. Nosaltres defensarem que el patrimoni és també una construcció
social, que crea cada “present” en el moment que interpreta el seu “passat”.
Com hem comentat anteriorment, la mateixa noció de patrimoni sorgeix en un
determinat context històric, la Revolució Francesa, i es consolida al llarg del
segle XIX. És una construcció burgesa de la realitat que busca un trencament
amb els valors dominants de l’Antic Règim. Per això, en els primers moments
s’apel·la a símbols d’ordre civil, diferents i oposats als eclesiàstics i nobiliaris
(Rubio, 1996). Tanmateix, amb l’aparició del Romanticisme, especialment, de
l’esperit idealista, que defensa l’instint davant la raó, l’actitud cultural
assoleix una nova dimensió. Els romàntics defensen valors molt diversos:
revaloritzen l’època medieval, tant a nivell artístic com en les seves actituds
religioses; prediquen el retorn a la naturalesa i el descobriment del paisatge;
manifesten el seu compromís amb la causa nacional; neix la passió per viatjar,
sobretot, cap el sud d’Europa (ruïnes de l’Itàlia Clàssica o l’Espanya mudèjar);
palesen el gust per l’orientalisme; etc. Els romàntics proclamaran una
sensibilitat especial, una imaginació desbordant i un considerable interès pel
món espiritual i pels mites de l’antiguitat. Aquest és, probablement, el
rerafons contemporani del valor del patrimoni: una hàbil combinació entre els
valors il·lustrats i els romàntics.
Per tant, podem afirmar que cada societat crea, transforma i reutilitza les
diferents manifestacions tangibles i intangibles de la cultura en una època
determinada. Per això, cada marc històric incorpora nous elements que es
cimenten sobre un llegat anterior; al mateix temps, cada generació transmet
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a la següent generació la selecció dels bens culturals produïts per aquesta i
rebuts com a herència.
En aquest sentit, l’antropòleg Llorenç Prats (1997) insisteix en la concepció
del patrimoni com una construcció social no universal, ja que no es produeix
en tots els grups humans i en tots els períodes històrics; és a dir, és un
concepte que sorgeix en determinades societats, en moments concrets i amb
finalitats específiques. Això comporta que pugui ser històricament canviant,
d’acord amb els nous criteris, els nous interessos o les noves circumstàncies.
Per tant, qui valoritza el patrimoni és en cada moment la societat present i el
present està condicionat (entre altres factors) pel coneixement que es té de
la història (Vargas, 1997). De fet, es pot observar com el patrimoni varia de
significat en funció dels interessos de cada grup social. De la manera
d’assumir i consumir el patrimoni monumental i artístic derivarà un
comportament diferent entre objecte – subjecte, que afectarà en el fet de
preservar-lo o, pel contrari, degradar-lo (Santana, 2003).
Tanmateix, en aquest procés es genera o sorgeix l’adoració per tot element
vell només pel fet de ser-ho amb independència del seu valor real
(Rubio,1996). Alcalde (1999), però, apunta que no tot el que considerem antic
pot ser assumit com a patrimonial. Per això, fa una doble distinció entre
aquells elements que serveixen als professionals per obtenir dades i els béns
que la societat s’apropia com a patrimoni, i estima que només aquests segons
poden ser considerats vertaders elements patrimonials. Per tant, es podria dir
que el patrimoni és el que estableix la interrelació entre la cultura i la
societat, el vincle entre la consciència i el conjunt de referents culturals, és a
dir, la identitat.

De fet, el concepte de patrimoni no es pot separar del

d’identitat cultural, ja que el patrimoni és considerat per molts com la síntesi
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dels símbols identitaris d’una societat, ja que els reconeix com a propis
(Santana, 2003).
La relació entre patrimoni i identitat obre les portes a un tercera accepció del
patrimoni: el sentit de l’autenticitat.

El patrimoni i el seu sentit autèntic
La producció científica sociològica, antropològica o la geogràfica ha teoritzat
sovint sobre el caràcter autèntic del patrimoni. Aquest debat és especialment
rellevant en el cas del turisme cultural, ja que sovint s’ha considerat que
aquesta tipologia turística era autèntica en oposició a les altres.
Els primers símptomes de la “crisi d’identitat” del món occidental es poden
constatar a principis del segle XX. La velocitat en el procés de transformació,
el fort impacte en el medi natural i urbà, i especialment els primers passos
d’una certa homogeneització cultural crea la necessitat d’aferrar-se a la
identitat, com antídot davant la “globalització primigènia”. No és casual que
les primeres manifestacions de preservació del patrimoni natural o cultural es
multipliquen durant aquest període.
Els processos iniciats durant les primers dècades del segle XX s’aguditzen a
partir de la postguerra europea, allò que Harvey (1989) denomina el
“fordisme heroic”: una estandardització creixent de les pautes culturals, de
l’estructura urbana, dels paisatges periurbans i, fins i tot, de la cultura
alternativa. Per això les peces del patrimoni monumental actuen com a
veritables “reserves d’autenticitat”, els elements que doten de sentit i
“veritat” un lloc, en oposició a l’artificialitat circumdant. Aquest procés és
especialment evident en el cas de la protecció del patrimoni natural: els Parcs
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Nacionals són concebuts durant aquest període com a reserves d’autenticitat
protegides de la gran taca urbana.
En l’actualitat el patrimoni monumental ha mantingut la seva condició
autèntica. Tanmateix, el relativisme postmodern ha creat un nou escenari en
el que aquesta evidència no està exempta d’obstacles.
Sabem des de Wang (1999) que l’autenticitat és també una construcció social.
Per utilitzar les seves paraules “és autèntic allò que una comunitat decideix
que és autèntic”. L’afirmació de Wang no és banal: descobrim que la condició
autèntica del patrimoni monumental no és inherent a l’artefacte sinó que és
una convenció social i com a tal és inestable. Veiem alguns exemples
d’aquesta inestabilitat:
a.

La Torre Eiffel és un artefacte que neix com una provocació en el
paisatge urbà del París de Haussmann: el seu aspecte, el material de
construcció, la seva alçada (en relació a la ciutat mesurada que
l’envolta)... fan de la torre un element aliè, estrany a la identitat de la
capital. La seva vida era efímera i només volia simbolitzar (com en una
juguesca) les possibilitat de la tècnica. Però aquella torre criticada,
estranya, deforme, s’ha consolidat com la metàfora de París i de tota
França, com el signe - símbol de la ciutat. La Torre és ara “autèntica”,
de fet és la peça més “autèntica” de París. La Torre Eiffel explica com
un element concebut com artificial esdevé autèntic.

b.

Un segon exemple, d’aquesta inestabilitat, està relacionat amb la
percepció d’autèntic que, davant un

mateix element patrimonial,

experimenta una part de la societat i no l’altra. Un cas que ens sembla
prou evident és el del Valle de los Caídos. Mentre per uns és reivindicat

55

com un símbol identitari i com un patrimoni nacional, per altres ni tan
sols existeix. La percepció de l’element patrimonial és, novament, una
construcció social.
c.

Finalment, una de les propostes més interessants en aquest sentit és
l’obra de Rob Shields (1992). L’autor s’endinsa en l’estudi dels espais
frontera. Elements al marge dels espais autèntics que lentament s’han
anat assentant en el conjunt d’espais que sí són considerats autèntics.
Shields aporta a l’estudi diversos casos que avalen la seva tesi com els
territoris verges del nord-oest del Canadà, els salts d’aigua del Niàgara
o la ciutat anglesa de Brighton.

Molts d’aquests signes transcendeixen els límits de l’àmbit geogràfic que el
genera i esdevenen referents en un àmbit molt més ampli que el de la
comunitat. Això ens permet iniciar la quarta accepció del concepte de
patrimoni: el seu valor extra-comunitari.

El patrimoni com a valor extra-comunitari
La majoria dels elements del patrimoni es basen essencialment en la seva
capacitat de donar sentit a una comunitat. Actuen com els elements de
referència de la societat, ja que integren el sentit de la història, el contingut
d’allò que és col·lectiu i un elevat valor simbòlic. De fet, podríem afirmar que
les identitats de les comunitats se sustenten, en essència, en els seus
elements (materials i immaterials) patrimonials. Ara bé. El patrimoni pot
també transcendir els límits de la comunitat a la que dóna sentit. El patrimoni
pot tenir, també, un valor extra-comunitari.
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Per això, la Convenció de París de 1972 va promoure la protecció del
patrimoni mundial, sota l’auspici de la UNESCO. En el conjunt de
recomanacions de la Convenció dirigides als estat membres es precisa
l’adopció, entre altres, d’una política general encaminada a atribuir al
patrimoni cultural i natural una funció de vida col·lectiva. Així, doncs, la
UNESCO institueix el Comitè del Patrimoni Mundial amb la missió de formar la
Llista del Patrimoni Mundial de la Humanitat, amb els béns que es vagin
seleccionant a proposta dels diferents estats membres. Cadascun d’aquests
elements (de la Mesquita de Còrdova al conjunt històric de Càceres, de La
Havana Vieja al Macchu Pichu o de Zollverein a les piràmides de El Caire)
formen part d’un llegat universal, perquè actuen com a referents col·lectius
més enllà de les comunitats que les crearen. Malgrat tot, la Llista de
Patrimoni de la Humanitat té una crítica fàcil: es patrimonialitzen elements
des d’una perspectiva “occidental” . A més, en ocasions, les declaracions
depenen de factors externs al propi patrimoni.
El caràcter extra-comunitari del patrimoni resideix en la seva capacitat de
simbolitzar un context geogràfic i històric. Ara bé, considerem com Vidal
(2001) que el patrimoni monumental i artístic és també un fet singular, una
obra única. Volem destacar aquesta paradoxa: el patrimoni actua alhora com
un element universal que simbolitza els trets d’una comunitat, però també
com una obra única (una obra d’art). Per això, l’essència del bé cultural
resideix segons Vidal (2001) en la seva capacitat d’irradiar, d’il·luminar, des
de l’interior cap a l’exterior la transcendència de l’objecte.
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2.3.2. El consum turístic del patrimoni monumental
El 1842 George Borrow baixava dels penya-segats de Finesterre. D’acord amb
els referents romàntics de l’època, l’escriptor anglès anotà precipitadament
en el seu quadern l’èxtasi estètic de la costa retallada d’aquell matí boirós,
quan les onades trencaven en aquell punt on els romans situaven la fi del
món. Ja a l’hostal, el batlle del poble indagà els propòsits de Borrow. Als seus
ulls, només una raó podia explicar aquella llarga passejada fins el punt més
enlairat de la costa: la mesura de les fites del poble, amb l’objectiu de situar
un baluard o un sistema defensiu. Mentre el viatger anglès es movia només
per l’instint romàntic de la contemplació de la natura (i la Costa de la Mort
esdevenia un escenari romàntic per excel·lència), la població local només
podia intuir una finalitat diguem-ne il·lustrada, la definició de les condicions
defensives de la costa:
" - Per què ha pujat vostè la muntanya?. Per a veure el paisatge!.
Quina bogeria!. Fa quaranta anys que visc a Finisterre i no he pujat
mai ni pujaria en un dia com avui, encara que em donessin dues onces
d’or. Ha vingut vostè a mesurar l’altura i replantejar un campament”
(Borrow, 1970: 353 – 4)

Aquest conflicte entre la mirada romàntica i la mirada il· lustrada és una de
les tesis centrals de l’obra d’Urry (1990). I és també el marc en el que s’obren
alguns

interrogants

centrals

d’aquesta

recerca.

¿Turistes

i

residents

comparteixen la mateixa percepció davant d’un mateix element del
patrimoni?. Existeix una forma turística de consumir el patrimoni?. ¿Podríem
afirmar que els turistes segueixen unes pautes en el consum del patrimoni que
són úniques, que formen part de la mateixa naturalesa de l’experiència
turística?. En aquesta Tesi, defensarem aquesta hipòtesi: els turistes
manifesten una forma de consum del patrimoni que és única, i que s’explica
per la naturalesa singular de la pròpia experiència turística. En altres
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paraules, els turistes i els residents no perceben de la mateixa manera el
mateix objecte.
Inicialment, hem de constatar que aquesta diferència ha estat un procés molt
poc estudiat encara, de manera que els diferents arguments que es presenten
responen més a un exercici de prospecció personal que una síntesi
d’aportacions precedents. D’acord amb el nostre criteri, el consum turístic
del patrimoni es caracteritza per quatre trets singulars: (a) la manca d’un
factor identitari i, per tant, la creació de rituals, (b) el context extra-ordinari
de l’experiència turística, (c) el valor simbòlic del patrimoni i (d) el consum
fragmentat.

Quan el patrimoni monumental no és identitat
Hem defensat en l’epígraf precedent que el patrimoni és un dels elements
centrals de la identitat d’una comunitat. El sentit de col·lectivitat se sustenta
essencialment en la presència d’elements que actuen com a factors de
cohesió. La societat reconeix en aquests elements una part de la seva pròpia
identitat, de la seva personalitat. Prenem aquí el concepte de patrimoni
monumental en el sentit més ampli possible: les colònies industrials de la
Catalunya Central recorden el valor històric dels rius com a fils de cultura, de
progrés o de conflicte; el caràcter omnipresent de la Catedral de Girona,
situada en un emplaçament estratègic, permet “irradiar” un sentit de
pertinència a l’entorn de la presència de la seva cúpula; fins i tot en el cas
del patrimoni immaterial, per exemple les riques històries del fawadi del nord
d’Àfrica transmeten de forma oral alguns dels principis bàsics de la
cosmologia (i també el codi ètic) de la cultura berber...
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En altres paraules, el patrimoni és un dels elements sobre el que se sustenta
el sentit de comunitat. És un factor de cohesió i d’identitat capital. Ara bé.
Quan un turista visita la nau gòtica de la Catedral de Girona, segueix la ruta
de les colònies industrials del Llobregat o assisteix atònit a la narració dels
fawadi en el programa de les rutes saharianes de Tunísia... ¿quin és el valor
identitari de la seva aproximació al patrimoni?.
El patrimoni es considerat per molts com la síntesi de símbols identitaris
d’una societat, ja que és la societat qui els reconeix com a propis (Santana,
2003). No és estrany, doncs, pensar que pels membres d’una comunitat el
patrimoni té un component social i emocional més enllà de la seva condició
estètica. Per contra, el visitant normalment no coneix la realitat del lloc i,
des de la seva perspectiva, el patrimoni és només la materialització d’una
imatge construïda o d’un codi personal d’interpretació. Tanmateix, hem
d’admetre que la identitat no només té un component espacial; és cert, com
diu Nogué (1998) que existeix una forta vinculació geogràfica entre identitat i
lloc. Tot i així, la identitat també està formada per components que no tenen
una arrel espacial: la ideologia, els referents culturals, la religió..., per això
és possible que un visitant amb una forta consciència de classe se senti
fortament identificat amb una colònia obrera anglesa, que un musulmà
identifiqui com a pròpia la Mesquita de Còrdova o un mitòman dels Beatles
percebi una certa complicitat identitària mentre passeja per Liverpool.
La condició de comunitat fonamenta una visió identitària. El monument no és
només una construcció del s. XII d’alt valor artístic i arquitectònic, als seus
ulls aquell edifici és un símbol més de la pròpia identitat: el reconeixement
de pertinència a un lloc, a una societat i a una cultura molt concreta. En
canvi, la mirada turística posarà en valor l’edificació, el gaudi estètic i
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cultural, la seducció per la diferència i la singularitat, la comunió espiritual
amb l’obra mestra,..., però sense que l’experiència transcendeixi més enllà.
A més, el consum del patrimoni i la seva funció que adoptarà el mateix es
materialitzen de formes totalment diferents segons aquesta condició de
visitant o resident. Per exemple, mentre una església per un és el lloc de
culte (on s’ha casat, on ha batejat els fills, on resa...), per l’altre és només
un monument que ha de ser visitat amb més o menys atenció. Mentre per un
neoyorquí una missa gospel esdevé un acte de devoció i de creença religiosa,
per una català és tan sols un espectacle que ens ofereix la cultura americana.
En definitiva, mentre que pel local el sentit identitari preval per damunt de la
pròpia condició del patrimoni, pel turista el valor radica en el mateix element
cultural entès essencialment com un objecte de consum turístic.

El context extra-ordinari
Una segona ruptura ve determinada, novament, tant per la naturalesa del
consumidor com per la seva relació amb l’espai. No hem d’oblidar que pels
membres de la comunitat la ciutat i els seu llegat és quelcom quotidià,
mentre que pels visitants és quelcom extra-ordinari.

Així, pels locals, el

patrimoni forma part de la seva “realitat”, del seu entorn habitual i vital i,
per tant, moltes vegades els passa desapercebut, talment com si no hi fos o
com si no tingués el valor que l’alteritat li atorga. El local tendeix a integrarlo en el seu espai quotidià i ordinari fins el punt de perdre la seva condició
“auràtica” i esdevenir gairebé invisible. Per contra, el turista es troba en un
espai extra-ordinari, un espai on tot és nou, suggerent, atractiu, desconegut o
re-conegut,...; en definitiva, un espai on tot és susceptible de ser consumit.
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Els turistes es mouen no per processos d’alienació, sinó perquè segueix les
pautes d’un ritual que és (per definició) repetitiu i simplista. El turisme és, als
ulls de l’antropòleg americà N. Graburn (1976), una forma moderna de la
necessitat de transcendir l’ordinari, de cercar el passatge sagrat. La hipòtesi
central de l’obra de Graburn (1976) és que els turistes segueixen el pas de
l’ordinari a l’extraordinari, de la mateixa manera que les cultures primitives
passen de l’estadi profà a l’estadi sagrat. El treball és l’estadi inicial, que és
la fase profana i després d’una fase de transició, el turista entra en la fase
sagrada, que és l’experiència turística, que (una vegada més després d’una
transició) retornarà a la fase profana del treball i la quotidianeïtat. Graburn
considera que:
“Cadascuns d’aquests segments és una micro-vida, amb el seu inici, el
seu “mitjà” i el seu final. Els inicis i els finals d’aquestes “vides” estan
marcades per rituals que ens empenyen inevitablement pel camí de la
vida”.

En aquest article, Graburn es refereix als rituals del turisme, en el sentit que
els visitants adopten una actitud socialment convinguda que marca les pautes
del seu comportament, fins i tot en el moment en què sembla que deixem
enrera els convencionalismes (en el moment de l’experiència turística). És
obvi que en aquest procés, les imatges i les seves representacions tenen una
importància capital que el propi Graburn reconeix. Així, per exemple, es
refereix als souvenirs com el grial, que demostra l’evidència del viatge. Els
símbols ajuden a formular la identitat d’allò que el símbol representa.

El valor simbòlic del patrimoni monumental
Aquesta tercera tensió evidencia, novament, la disparitat en la percepció del
patrimoni entre turistes i locals. D’entrada, constatem que existeix una forta

62

vinculació entre el local i el seu patrimoni. De fet, per a la població local el
patrimoni és part del seu llegat i, per tant, configura la seva pròpia identitat.
Quan un resident es troba davant la Catedral no veu només una impressionant
façana barroca coronada per un campanar neoclàssic, sinó

que copsa

l’essència de tot el que el monument vol significar (la seva història, la seva
funció actual, la seva ubicació, la seva relació afectiva personal, etc.) i
s’esdevé, així, un vincle emocional, cultural, històric, territorial... És a dir, el
local tendeix a contextualitzar l’element patrimonial a un espai i temps
determinat i, per tant, en aquest procés el subjecte físic és indivisible del seu
significat.
En aquest sentit, Manuel Delgado (2003) ha analitzat els usos simbòlics de
l’espai urbà pels propis membres de la comunitat. En el seu treball, Delgado
es fixa en el paper central dels llocs i itineraris com a formes d’acció social i
cultural, a partir de l’anàlisi de les manifestacions, les processons i les
festivitats urbanes. Segons l’autor, places, carrers, edificis i monuments es
perceben com a espais simbòlics i carregats de significat. Són formes
específiques de sociabilitat. Delgado pren l’exemple dels recorreguts de
Barcelona en el desplaçament de les diverses mobilització socials entre els
anys 1951 i 2000. Entén que el centre de la ciutat esdevé l’escenari elegit
perquè un col·lectiu parli de sí mateix. La deambulació per uns determinats
carrers es dibuixa com un viatge que permet una lectura determinada de
l’espai recorregut; per això, cada manifestació privilegia un itinerari que
expressarà millor la causa de la marxa. Així mateix, hi ha edificis i monuments
als quals s’assigna un valor simbòlic destacat per fer d’escenaris dels
recorreguts. Per exemple, els edificis governamentals, els llocs de poder, són
espais carregats de significat polític i emocional per els ciutadans.
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El turista en la seva condició de visitant no té l’experiència, ni el
coneixement del resident i, per això, extreu l’element patrimonial de tot el
que l’envolta i el dóna sentit, de manera que construeix un signe que esdevé
la

seva

realitat.

El

turista

percep

la

Catedral

com

un

element

descontextualitzat, desproveït de significat, buit, arquetípic, fragmentat...,
com un signe amb un significat simbòlic.
Per tant, des de la nostra perspectiva existeixen dues realitats que conviuen
en un mateix espai i que matisen novament dues velocitats diferents del
consum patrimonial. Aquesta realitat ha estat àmpliament documentada en
diversos estudis que comparen la percepció desigual entre residents i turistes.
Així, per exemple, Jutla (2000) ha estudiat les distàncies en la imatge visual
de la ciutat índia de Simla entre els residents i els visitants. Aquests darrers
s’han instal·lat en una nostàlgia basada en els atributs naturals i culturals,
mentre que la imatge dels residents se sustenta en els principals nodes de
referència de la ciutat. Altres anàlisis similars (Kavallins i Pizam, 1994,
Lawson et al., 1998, Ryan et al., 1998) han insistit en la rellevància de la
percepció simbòlica dels espais turístics. La descontextualització dels atributs
del patrimoni per part dels visitants provoca una lectura del patrimoni basada
en signes més o menys universals.

La fragmentació de l’experiència turística
Finalment, la concepció turística del patrimoni es caracteritza per la
singularitat espacial i temporal. Com hem defensat en les pàgines anteriors,
els visitants assumeixen la condició efímera de la seva visita. Saben que el seu
contacte amb el patrimoni només pot ser fugaç. Per això, l’experiència
turística es caracteritza per la velocitat i la fragmentació, en contrast amb el
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consum dels residents que és holístic i lent. Els visitants donen valor a la suma
de petits elements que ofereixen una visió de conjunt urbà singular.
Els residents conceben l’espai com un tot, una realitat geogràfica compacta.
Això no implica que el considerin uniforme; ans al contrari, les ciutats, els
espais urbans, es caracteritzen per l’addició de fragments formats pels
processos històrics (la ciutat medieval, la ciutat renaixentista, la ciutat
barroca...), pels processos socials (les àrees de gentrificació, els espais
d’exclusió, les àrees prohibides, els espais de convivència i socialització...) o
bé pels processos econòmics (CBD, l’ strada mercato, els barris turístics, els
polígons industrials...). Ara bé, aquesta estructura diversa, polièdrica, no
invalida la concepció integral de l’espai urbà. Les ciutats, amb la seva
complexitat, amb les seves diverses lectures possibles, són percebuts com un
tot i l’experiència urbana és, en realitat, un contínuum vital per una
estructura aparentment compacta.
Per contra, els visitants no tenen una concepció integral de l’espai urbà, ni
tant sols en la imatge a priori de la destinació. El resultat de la lectura que
fan els visitants de l’espai urbà és una nova construcció mental, integrada per
fragments independents que donen lloc a una forma singular de “consum” de
l’espai. Els visitants no es mouen en un contínuum, sinó que transiten per una
acumulació de peces descontextualitzades i classificades jeràrquicament a
partir de criteris universals.
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2.4. La gestió turística del patrimoni monumental
“Jo, que soc amic llunyà de Dante, i una mica poeta, també he caigut
moltes vegades en l’absurd de somiar la meva Girona, com si fos
l’escenari ideal per als meus somnis. I és que les ciutats reals, per molt
que ens e
l s estimem, sempre ens deceben, presenten inconvenients
per a ser teatre de les vides somiades, escenari del desig”
Narcís Comadira

La dècada dels 80 i especialment els 90 ha coincidit amb una intervenció
pública decidida en els espais urbans històrics. Les primeres operacions
italianes (Peruggia, Florència, Lucca, Arezzo) o franceses (Aix de Provença,
Tolosa de Llenguadoc, Carcassona, Estrasburg) varen tenir el seu ressò en els
centres històrics de la Península. A partir de la segona dècada dels anys 80,
els Plans Especials de Rehabilitació Interior de les ciutats espanyoles i
portugueses van reconvertir els espais degradats i marginals en noves
centralitats dinàmiques basades en les activitats administratives, l’oci i el
turisme i, en menor mesura, la residència. Tanmateix, la intervenció pública
en la gestió del turisme ha estat molt més recents. Molts autors (Marchena,
1998; Troitiño, 2002; Bote, 1998; de la Calle, 2002; García, 2003) han
destacat els efectes positius de la gestió turística en les ciutats patrimonials.
El ventall de propostes és molt divers: des d’uns horaris apropiats a les
necessitats

turístiques

fins

a

mesures

de

control

per

evitar

la

sobrefreqüentació; des de la gestió de la informació fins a la interpretació del
patrimoni; o des de la conservació del llegat fins a la creació de grans
infrastructures post-industrials de renovació urbana (el Museu Guggenheim a
Bilbao, l’Illa de la Cartuja a Sevilla, els edificis i obres públiques del Fòrum
2004 a Barcelona,...). En definitiva, la qualitat de l’experiència turística no
depèn només de la quantitat i interès dels monuments conservats en una
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ciutat, sinó que és el balanç entre la gestió que es fa d’aquests recursos, la
intervenció de l’administració pública i la participació del sector privat.
Marchena (1998) planteja dos models de gestió del patrimoni. Primerament,
un model basat en criteris orientats a la demanada, que busquen incrementar
el nombre de visitants i que incorporen el component econòmic. Segonament,
un model fonamentat en la creació d’un “nou patrimoni” basat en la
valorització

d’infrastructures

diverses

(terminals

de

transport,

espais

escènics, instal·lacions esportives, nova arquitectura...) amb un disseny molt
estètic, novedós, admirable, paradigmàtic..., en definitiva, suficientment
interessant com per entrar en el circuit turístic de la localitat. Alguns dels
aspectes de la gestió turística més importants que apunta Marchena són: la
relació qualitat - preu, la informació cada vegada més sofisticada i
anticipada, l’adaptació dels recursos turístics a les necessitats del visitant
(horaris, transport urbà, targetes descompte, etc.) o l’optimització de
l’oferta complementària.
Per la seva banda, Antón (1996) planteja tres reptes per una eficient gestió
turística del patrimoni:
a.

Superar la museïtzació. Com diu Marchena (1998): “La temptació de
museificar-ho tot i pensar que tot és patrimoni s’ha d’equilibrar. Moltes
ciutats, especialment les mediterrànies, són en sí mateixes un museu
integral, i no és necessari tancar aquest patrimoni en un edifici”. La
ciutat ha de ser viva, apta pel turisme però, també, per la vida de la
població local, perquè una ciutat atractiva no s’aconsegueix fent una
ciutat museu sinó fent una ciutat habitable (Hulot, 1996).
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b.

Enfocar la tematització. És a dir interpretar, teatralitzar i simplificar el
patrimoni per tal de fer-lo accessible al visitant i condicionar-ne el
consum. Aquesta estratègia és molt significativa, ja que venç la
concepció elitista de la gestió del patrimoni tradicional. En definitiva,
evitar la concepció auràtica de la presentació de l’art i diluir les
fronteres entre oci i cultura (Donaire, 1996).

c.

Renunciar a l’aïllament. Crear xarxes per aprofitar sinèrgies entre
destinacions, espais, recursos, etc.

Una de les aportacions recents més celebrades ha estat la proposta de Garcia
(2003) en el seu estudi sobre la relació entre el turisme i els conjunts
monumentals. Segona l’autora, les relacions que s’estableixen entre turisme,
ciutat i patrimoni depenen de diferents factors: l’escala espacial, la
importància del patrimoni, les implicacions socials, les econòmiques, etc.
Tanmateix, l’ús i consum del patrimoni té una sèrie d’efectes derivats de la
concentració de la visita turística en determinats elements patrimonials. La
conseqüència més evident és, d’una banda, la saturació dels monuments més
demandats i els problemes que això representa, i d’altra banda, la
infrautilització de gran part dels recursos patrimonials. En tot cas, la relació
planteja la recerca d’instruments que facin operativa la gestió del patrimoni.
En aquest sentit, l’autora planteja cinc grans línies estratègiques: (a) la gestió
de fluxos, (b) la senyalització estàtica, (c) els centres d’interpretació, (d) les
oficines d’informació i (e) l’accessibilitat turística als monuments. En els
propers paràgrafs analitzarem cadascun d’aquests factors, per tal de matisar
la seva importància i incidència en el comportament del turisme cultural.
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2.4.1. La gestió dels fluxos dels visitants
La gestió dels fluxos turístics té una biografia molt recent: només en els
darrers anys s’ha incorporat en el catàleg de les estratègies d’ordenació de
l’activitat turística en ciutats monumentals. Diríem que aquest àmbit se
centra en dos tipus de destinacions diferents. En primer lloc, com és obvi, la
gestió de fluxos s’adequa a aquelles destinacions urbanes amb problemes de
saturació (penso, per exemple, en Venècia, l’Alhambra o Bruixes); el recurs
més comú en aquests espais és l’establiment de llindars de freqüentació
basats en estudis sobre la capacitat de càrrega. En segon lloc, l’estratègia
s’aplica a aquells nuclis que, malgrat que registren un número de visitants
relativament moderat, tenen una alta concentració temporal (determinats
períodes de l’any) i espacial (unes àrees urbanes o uns monuments específics)
dels visitants.
D’entrada Garcia (2003) distingeix sis factors bàsics que condicionen els fluxos
turístics: (a) l’emplaçament i les condicions orogràfiques del casc històric; (b)
les característiques i estructura de la trama urbana; (c) el grau de dispersió
del patrimoni i la seva disposició espacial; (d) la configuració i estructura dels
espais urbans; (e) la configuració dels carrers (amplada, alçada, longitud...); i
(f) les perspectives visuals (barreres reals o percebudes, espais i punts focals,
espais de transició ...). Entre les diverses estratègies que poden ajudar a
millorar el trànsit dels visitants en l’espai urbà, com apunten els diversos
autors, hi juguen un paper fonamental la gestió de l’aparcament, la venda
d’entrades, la restauració, l’allotjament, el condicionament urbà (la creació
d’espais per a vianants o de prioritat invertida, les millores en l’enllumenat
públic, la neteja, la reducció de les barreres físiques ...), entre d’altres.
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Segurament un dels exemples amb major repercussió (tant conceptual com
metodològica) és l’Alhambra de Granada. Durant la dècada dels 90, el nombre
de visitants creixé de manera significativa, fins el punt que es detectaren
greus problemes de congestió turística (sobretot, en determinats espais i en
determinades temporades). Per això, ha estat un dels primers espais
patrimonials del país que ha implantat mesures de control dels visitants, amb
l’objectiu de mantenir la qualitat de la visita i d’evitar la massificació
turística

(García,

2003).

L’estratègia

bàsica

s’ha

fonamentat

en

la

redistribució espacial i temporal i per això ha estat necessari limitar l’excés
de visites al recinte a partir de les següents iniciatives:
a.

S’ha limitat el nombre màxim d’entrades als Palaus Nazarís. Són les
edificacions més fràgil del conjunt, les més demandades i saturades, i
en definitiva, esdevenen el principal indicador de qualitat de
l’experiència. La seva capacitat màxima és de 535 persones i el límit
s’ha situat a 350 cada mitja hora. La descongestió d’aquest espai és
una mesura que permet harmonitzar la gestió cultural i la gestió
turística (Revilla, 1998). Aquest aspecte permet apropar l’experiència
de la visita a l’Alhambra a l’ideal romàntic del consum individual del
patrimoni.

b.

S’ha restringit el nombre d’entrades diàries, amb cupons destinats als
tres tipus de visitants (35% reserves de clients individuals, 35% grups
d’agències de viatges, i 30% escolars i visites culturals). A més el
nombre màxim de persones permeses en un grup també s’ha limitat.
Aquesta iniciativa facilita un cert equilibri en els perfils dels visitants.

c.

S’està estudiant la possibilitat de consumir l’espai de maneres
diferents, en funció de les diverses tipologies de turista: visites ràpides
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per aquells turistes que pretenen una visió de conjunt sintètica o
recorreguts temàtics més especialitzats i densos. Tanmateix, les
dimensions dels nodes amb més interès no faciliten aquestes diverses
propostes. En canvi, hem pogut constatar en altres destinacions que la
creació de rutes temàtiques ha contribuït a millorar la dispersió dels
fluxos de visitants locals i ha valoritzat espais oblidats, tal és el cas de
Girona amb l’experiència de les llegendes de Girona (Moreno, 1997) o
el cas de les rutes de Toledo (Troitiño, 2000).
També és interessant l’estudi de Van der Borg, Costa i Gotti (1996) realitzat
en set ciutats europees: Aix de

Provença, Amsterdam, Bruges, Florència,

Oxford, Salzburg i Venècia. L’estudi demostra que l’espectacular creixement
turístic d’aquestes ciutats i la intensa activitat promocional exerceixen una
enorme pressió espacial que vulnera i degrada el patrimoni monumental i
amenaça la qualitat de vida dels residents. En aquest sentit, els autors
plantegen diferents mesures de control dels fluxos turístics. Els dos processos
bàsics proposats són la dilatació de l’estada dels visitants i la racionalització
en l’ús de la ciutat. Aquestes accions es caracteritzen per un increment del
cost de la visita, la restricció del trànsit i la potenciació d’atractius
alternatius. Entre les propostes dels autors destaquem: la creació de noves
rutes urbanes, la promoció d’esdeveniments fora de la temporada turística, el
pagament per la visita de determinats sights (per exemple, en alguns Colleges
d’Oxford), l’establiment de límits en el nombre de llits turístics (en el cas de
Venècia), i la planificació de plans de trànsit local (com és el cas de Salzburg i
Florència).
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2.4.2. La senyalització
El segon instrument bàsic per una gestió turística eficient de les ciutats
patrimonials

és

la

senyalització.

La

senyalització

és

un

instrument

d’interpretació que ajuda al visitant a orientar-se en el medi urbà i a
identificar els elements del seu patrimoni. Facilita la creació de grans
corredors, la definició d’àrees “invisibles” (zones sensibles) o la potenciació
de nodes secundaris en l’espai urbà. De fet, des dels anys 80, la senyalització
està considerada pel Consell d’Europa com un dels indicadors que determina
la qualitat dels serveis que rep l’usuari.
Hi ha diverses tipologies de senyalització, però ens sembla útil la proposta
d’Hulot (1996), qui distingeix entre quatre formes: (a) La senyalització de
posició, que mostra l’existència de l’atractiu i responen a la pregunta del
què és; (b) la senyalització de direcció condueix el visitant (a peu o en un
vehicle) cap a un determinat recurs; respon a la pregunta: “com arribar-hi”;
(c) la senyalització informativa, situada en el mateix node, té com a funció
aportar informació bàsica i concreta sobre l’element patrimonial (visible o
invisible) i (d) la senyalització descriptiva facilita una explicació àmplia i
complerta de l’element; respon a la pregunta “per què és interessant?”.
En aquest sentit, esmentarem el cas de Toledo. Ciutat emmurallada, d’origen
medieval, d’una gran riquesa patrimonial i, per tant, amb un gran valor i
importància històrica (inclosa a la llista de Patrimoni de la humanitat des de
1986). Toledo és avui un referent de ciutat de turisme cultural a tot el país.
Tanmateix, les seves característiques morfològiques, carrerons estrets,
irregulars i tortuosos, aquest prototipus de paisatge romàntic, fa que sigui una
ciutat complexa, complicada d’entendre si no es coneix a priori, i
d’accessibilitat i mobilitat difícils. Aquests trets espacials de la trama urbana

72

expliquen part dels problemes de mobilitat urbana a l’interior del recinte
monumental.
Des del punt de vista turístic, una de les propostes dutes a terme per
solventar el problema fou el disseny del Pla de Senyalització de la Real
Fundación de Toledo. La senyalització urbana de Toledo presentava
considerables deficiències tant conceptuals com formals; és a dir, es
caracteritzava per l’ús de suports antiestètics, col·locats espontàniament,
contradiccions amb el tipus de senyalització, absència de senyalització en el
patrimoni secundari, etc. (García, 2003). Aquest problema es va intentar
corregir amb un projecte de senyalització urbana a tres nivells: (a) identificar
els carrers i places, (b) identificar monuments i edificis, i (c) senyalar totes
les rutes i itineraris que apareixien en la guia Rutas de Toledo de la Real
Fundación de Toledo. Tanmateix, com apunta García (2003) la situació de
disparitat i carències (el nombre de monuments senyalitzats encara és reduït)
fan que el turista tingui una imatge poc unitària i coherent del barri vell de
Toledo. Per tant, el cas d’estudi de Toledo demostra que una deficient
senyalització turística de l’espai consumit contribueix en fer que l’experiència
turística sigui menys qualitativa.
Un altre exemple paradigmàtic és el cas de la ciutat d’Àvila. La ciutat ha
desenvolupat una sèrie d’estratègies a l’entorn del Pla de dinamització
turística, que tenen com a objectiu incrementar el número de visitants i
millorar la relació dels visitants amb l’espai monumental. Una de les
actuacions més celebrades han estat el pla de senyalització del Barri Vell. En
aquest cas, les actuacions responen a un programa de millora basat en quatre
principis: (a) oferir una visió més àmplia del patrimoni de la ciutat, (b)
reforçar la muralla com a connexió entre la ciutat intra muros i la ciutat
extra muros, (c) facilitar el consum lliure del patrimoni estructurat en tres
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àmbits: palaus renaixentistes, teresià i romànic i (d) propiciar l’ús dels
pàrkings.
El Museu del Louvre de Paris resulta igualment molt eloqüent (Karageorghis,
1999). En aquest cas, hem de tenir present dos elements: la complexitat de
l’edifici i la seva fisonomia (el Louvre sembla una ciutat amb els seus carrers,
places, barris i edificis). El sistema de senyalització del museu fou realitzat a
finals dels anys 80, tenint en compte dos aspectes bàsics: (a) adequar-se a
l’estètica del museu; el color, la grafia, la forma, els símbols identificatius
..., s’han homogeneïtzat per tal d’oferir una imatge coherent amb l’edifici; i
(b) establir un sistema de codis que evidenciï l’organització de les
col·leccions, que es troben agrupades en set departaments; cada col·lecció és
presentada en una successió de sales amb un nom i una numeració concreta.
La senyalització del Louvre és un clar exemple de com un espai complex pot
esdevenir més senzill i entenedor pel visitant.
Com hem comentat en altres capítols d’aquest marc teòric, la senyalització té
dos incidències sobre l’activitat turística en els espais monumentals. En
primer lloc, permet incidir en la gestió dels fluxos, ja que facilita la
“protecció” de determinats espais o fomenta la freqüentació de nodes
secundaris o espais poc visitats. En segon lloc, la senyalització contribueix a
construir una atmosfera turística que crea elements visuals superposats sobre
la trama tradicional; la senyalització és un agent més (juntament amb els
centres d’interpretació, els processos de rehabilitació dels monuments, la
tipografia...) en el procés de turistificació (funcional, però també estètica)
dels centres monumentals.
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2.4.3. La interpretació
La interpretació és un mètode per oferir lectures i opcions per un ús actiu del
patrimoni, fent servir tota mena de recursos de presentació i animació. Per
tant, aquest és un mètode per la presentació, comunicació i explotació del
patrimoni amb l’objectiu de promoure l’aprehensió i utilització del mateix
amb finalitats culturals, educatives, socials i turístiques. Amb l’intent
d’aconseguir la dinamització del patrimoni en el seu context original amb la
màxima contextualització del recurs, evitant la desconnexió amb la seva
funció o el seu ambient. Així, la interpretació pretén sensibilitzar al visitant i
oferir-li claus per una lectura que faci el turista: Vegi, explori, observi,
analitzi, revisqui, comprengui i senti el que veu. La interpretació va més enllà
de la pura informació i recerca com element necessari les sensacions i
emocions del visitant. Altrament, la interpretació persegueix la conversió del
patrimoni en un producte, entès aquest com tots els serveis i experiències
que es creen a l’entorn del patrimoni. Aquests serveis es generen per la
pròpia conservació del bé patrimonial i per una utilització sostenible i raonada
del mateix.
La majoria de casos estudiats sobre interpretació del patrimoni fan referència
a models de presentació de fons i col·leccions museístiques. Prenem alguns
exemples. El 1990, el consell general de Val d’Oise, després d’haver adquirit i
restaurat el Castell d’Auvers, implanta un projecte turístic i cultural amb el
nom de “Viatge al temps dels impressionistes” (Puydebat, 1998). Es tracta
d’un centre d’interpretació sobre l’impressionisme, que combina el producte
cultural amb espectacles com el cafè-concert i un programa d’animació
cultural, amb un discurs menys seriós i més lúdic. El seu punt fort ha estat la
comercialització.

D’una

banda,

ha

llançat

un

catàleg

de

circuits

impressionistes que ha entrat en els canals de venda a través d’un Tour
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Operador propi en format paquets de mig dia, un dia o varis dies. D’altra
banda, destaquem la comunicació del producte amb campanyes dirigides a un
públic generalista.
Una de les accions més difoses han estat les interpretacions basades en la
teatralització o història viva, basada en els Living History. Aquesta proposta
hiperrealista es basa en la recreació de fets històrics amb la participació
d’actors, intèrprets i públic, que transporten els visitants a un temps passat.
Mike Crang (1996) analitza el cas d’una casa tudoriana al sud d’Anglaterra, on
cada any és presenta un espectacle d’història viva, i una associació teatral
que representa els esdeveniments de la Guerra Civil britànica en recintes
històrics. La conclusió de l’estudi de Crang, després d’observar el
comportament dels participants, és que la interpretació produeix un realisme
i autenticitat que permet la plena identificació del visitant amb el lloc visitat
o el fet explicat. Un altre exemple interessant és la recreació de l’activitat
turística del segle XIX a Saltburn, de manera que la ciutat reprodueix
l’estètica del turisme aristocràtic; d’aquesta forma, l’estratègia postmodernista del turisme de la localitat se sustenta en la recuperació del
turisme pre-modernista (Mundet,1998).
John G. Robb (1998) examina la relació entre la localitat i els visitants moguts
per l’interès de les faules arturianes a Tintagel. Robb argumenta que tot i la
diversitat monumental de la ciutat les dues terceres parts dels visitants
s’interessen només per la visita del Castell i a la Illa, que són els espais
vinculats al llegendari Rei Artur. Tintagel ha creat un itinerari no guiat per la
ciutat on cada espai, atracció i servei s’ha ambientat segons el tema arturià.
De fet, la proposta de Robb il·lustra que la interpretació permet no només
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posar en valor la història, sinó també incorporar elements màgics, fantàstics,
clarament inautèntics4.
El cas més interessant, però, el trobem a la ciutat d’Àvila. Àvila ha
desenvolupat un Pla d’actuació en la gestió turística de la ciutat a partir del
Pla d’Excel·lència Turística pel període 1999 – 2002. En la gestió turística, han
intervingut agents diversos, el Patronat Provincial de turisme, l’Escola
Universitària de Turisme, l’Associació Provincial de Guies i les Oficines
d’Informació Turística, juntament amb el propi sector, però hi destaca de
forma especial l’Ajuntament de la ciutat. Les principals actuacions
desenvolupades a partir del Pla d’Excel·lència van des de la creació d’una
imatge corporativa sòlida, passant per la creació d’un observatori turístic fins
a una nova proposta de senyalització de la ciutat. Tanmateix, ens hem fixat
en especialment en dues propostes: el Centre d’Interpretació del Misticisme i
el Pla de les Muralles.
El Centre d’Interpretació del Misticisme és un intent de guiar el visitant per la
ciutat a partir d’un discurs narratiu basat en la concepció religiosa del disseny
de la ciutat. El centre està ubicat en un antic edifici singular rehabilitat i les
sales segueixen el recorregut de la mística: “Sala per estar amb tu”, “Sala per
estar amb Deu”, “Sala per estar amb el món”. El CIM és també un centre
d’estudis relacionats amb el misticisme, des de perspectives disciplinars
diverses. La creació d’aquest centre ha afavorit la comprensió per part del
visitant de la concepció religiosa de la ciutat i ha incrementat la satisfacció
del mateixos.

4 .- Aquest és el cas de la valorització del mite de Robin Hood a Anglaterra (Urry,1990), la
utilització turística del Pare Noel a la Lapònia (Pretes,1995) o, en un format menor, la
proposta de “les llegendes de Girona” (Moreno,1997).
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D’altra banda, el Pla Muralla 2001 i 2002 es presenta com un projecte que va
més enllà de la rehabilitació física del monument. La Muralla d’Àvila té tres
trams visitables (Alcázar, Carnicerías i Ronda Vieja), que tenen una longitud
de 1.018 metres (un 40% del perímetre emmurallat). L’actuació més notable
ha estat el projecte interpretatiu del Monument, amb actuacions en el centre
de recepció de visitants de la Sala de las Carnicerías, l’audiovisual de la
mateixa Sala, els elements d’interpretació de la zona de l’Adarve i sobretot
l’aplicació del llenguatge escènic, el teatre, per a la presentació de la
Muralla. L’any 2002 es va incorporar un nou element: La Muralla d’Àvila de
nit. Cal destacar que les entrades a les diferents propostes permeten sufragar
les despeses de gestió (i generar un petit excedent), a part de que també han
aportat una millora qualitativa a l’experiència del visitant.

2.4.4. Les oficines d’informació
La gestió de la informació és un dels elements més importants per l’estratègia
turística d’una ciutat, ja que és un dels instrument bàsics que incideix en el
comportament del turista (orienta les seves possibles decisions). En
destinacions novelles la informació és una mesura per atraure el visitant; en
canvi, en destinacions saturades la informació actua com a mesura dissuasòria
per controlar els fluxos de visitants. Per la seva importància ha de complir uns
requisits qualitatius, quantitatius, formals i llegibles (García, 2003).
Com demostren la major part d’estudis sobre el comportament dels visitants
en les destinacions culturals, el principal referent de la informació turística és
en l’Oficina d’Informació Turística. Per exemple, a la ciutat d’Àvila malgrat
que té un fort component de viatges organitzat, el 59,8% dels visitants visiten
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l’OIT; el fulletó de l’OIT és la principal font d’informació dels visitant a la
ciutat (39,8%) molt per sobre de les guies de viatges, que representen un
22,2%.
Les Oficines d’Informació Turística actuen com a nexe entre les destinacions i
el turista, bé presencialment, bé a través dels mitjans tradicionals telemàtics
o, més recentment, de les noves tecnologies de la informació turística. Així,
podríem definir les OIT com aquelles entitats que atenen, acullen, informen i
orienten als visitants durant les seves estades en les destinacions turístiques.
Són institucions amb una llarga i àmplia tradició en la majoria de països
europeus. A França i Holanda, per exemple, són centenàries i el seu origen es
relaciona amb associacions i clubs que neixen amb el propòsit de suplir
determinades deficiències d’informació turística en localitats que s’estaven
convertint en destinacions de primer ordre (Capellà, 1995).
Actualment, les seves funcions van més enllà de facilitar informació als
turistes i visitants de la regió. Les oficines de turisme s’han convertit en
coordinadores de la gestió dels serveis públics i privats que conformen el
producte turístic i en instruments de promoció, comercialització de productes
i ofertes turístiques de la destinació. És clar que els serveis d’informació i
recepció són una eina important en les estratègies turístiques de la ciutat. En
aquest sentit, podem esmentar l’exemple d’Aranjuez (García, 2003), on les
deficiències d’informació han acusat

la sensació de desorientació dels

visitants i una de les queixes més habituals. Aranjuez compta amb una única
Oficina d’Informació Turística municipal, ubicada en una zona poc estratègica
(des del punt de vista turístic), i per tant, amb una infrautilització i una forta
limitació com a instrument d’orientació per la visita. La principal mancança
detectada és un servei d’informació a l’estació de ferrocarrils, ja que el 30%
dels visitants arriben en tren. Segonament s’ha constatat que la informació és
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poc adequada respecte a l’orientació de la visita. És a dir, falten comentaris,
els itineraris proposats no estan senyalitzats, la informació se centra en excés
en el Palau Reial i els Jardins i obvia altres sights importants de la ciutat...
Un cas que ens ha semblat molt interessant és el de la regió de l’Ardèche
(França). A finals dels anys 90 aquest departament francès es va plantejar
reposicionar-se com a destinació de turisme cultural i natural a partir d’un pla
de comunicació centrat sobretot en la informació turística que es donaria als
visitants potencials i reals de la zona. Les propostes més rellevants han estat
l’edició d’una revista d’informació general, la creació de fulletons temàtics
per productes (Village de caractère, Patrimoine roman, Personnages
célèbres...), l’edició de fulletons segmentats per tipologies de visitants, la
col·laboració amb l’editorial Hachette per l’edició de la primera guia de la
col·lecció francesa Vacances dans une region o l’execució d’un pla de
formació adreçat a tots els agents locals.
Els resultats foren diversos, en destacarem tres: (a) la diversificació de la
demanda turística, ja que es va aconseguir captar un públic més divers i
heterogeni tant nacional (60% dels visitants) com internacional (40%); (b) la
dilatació de l’estada turística i, per tant, l’increment del nombre de
pernoctacions; (c) l’augment del nombre d’ingressos directes i indirectes en
tots els territoris de la regió (Mangeant i Dany, 1999).

2.2.5. L’accessibilitat turística al sight
El darrer instrument en la gestió turística és l’accessibilitat turística al sight.
És a dir, l’accessibilitat als diversos punts d’atracció depèn de molts factors:
el nivell de congestió, el preu, els horaris, la seguretat, la informació, les
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barreres arquitectòniques..., l’adaptació de tots aquests aspectes a les
necessitats del visitant és el que permet una òptima comunió entre l’individu
i el patrimoni.
Van der Berg, van der Borg i van der Meer (1995) exposen alguns dels
problemes més comuns vinculats amb l’accessibilitat turística d’algunes de les
grans ciutats europees. Així per exemple, Edimburg pateix el problema de la
congestió durant la temporada alta. A Rotterdam, els principals sight seens de
la ciutat estan molt dispersos i el sistema de transport públic resulta confús
pels estrangers. En les ciutats portuàries i industrials, com Gènova i Lyon, el
grau de seguretat percebut és inferior que el d’altres ciutats... Així,
saturació,

dispersió,

d’informació

són

inseguretat,

alguns

de

les

brutícia,

desorganització

principals

dificultats

a

o

manca

les

ciutats

monumentals. Per això, una de les dimensions més importants en el camp de
la gestió turística serà fer accessible el patrimoni monumental.
López

de

Aguileta

(2000)

apunta

diferents

aspectes

vinculats

amb

l’accessibilitat dels equipaments culturals:
a.

La funcionalitat. L’equipament s’ha d’adaptar als usos perseguits.

b.

L’accessibilitat física. Tant de l’entorn com el monument.

c.

L’accessibilitat psicosocial. Accessible per tothom.

d.

La polivalència. Espais integrats que poden adaptar-se a varis usos.

e.

La qualitat. Tant de les instal·lacions com dels serveis.

f.

La rendibilitat social. Arribar el màxim de població amb el menor cost
possible.

Antonio Paolo (2002) examina el cercle retroalimentari que es produeix entre
l’emergència d’una nova classe de turistes -els excursionistes- en les darreres
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fases del cicle de vida d’una destinació i el declivi de l’encant de la mateixa.
A partir de l’anàlisi del cas de Venècia, argumenta que l’única manera de
acabar amb aquest “cercle viciós” és amb la qualitat i l’accessibilitat dels
recursos culturals.
La primera fase del “cercle viciós” comença amb la incapacitat per limitar el
creixement turístic de la destinació. La primera conseqüència serà que el
turisme (principalment els serveis) es desplaçarà a la perifèria del centre però
continuarà consumint les mateixes grans atraccions i imposant el mateix cost.
La segona conseqüència pel centre serà que

incrementa el nombre de

visitants d’un dia, els quals es concentren en el mateix espai provocant
problemes de congestió i costos de manteniment dels principals sights. La
flexibilitat de les visites decreix, els turistes tenen menys temps i seleccionen
molt més els nodes a visitar, i aporten molts menys beneficis a la ciutat
perquè consumeixen menys serveis. En aquest context els serveis es van
adaptant a una nova demanda que no genera despeses i ho faran o bé a costa
de la qualitat i del preu, o bé traslladant-se a la perifèria.

El cercle viciós

suggereix que l’estada dels turistes en una localitat depèn, en última
instància, del preu

i la qualitat. A més, l’autor afegeix que sense una

infrastructura que doni suport als principals atractius de la ciutat (els recursos
culturals), s’entra en un declivi total del tot el cas antic. Aquesta catastròfica
situació depèn de com s’estructura el sistema

turístic: estructures de

mobilitat, qualitat de la informació, localització dels principals atractius,
ubicació dels serveis secundaris, etc.
La solució proposada pel cas de Venècia passa per trobar una tipologia de taxa
turística (en la primera fase del cercle) que

gravi a tots aquells que no

reserven allotjament a la ciutat, així com un model de desincentivació de
l’excursionisme amb sistemes de reserves anticipades, avantatges pels
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turistes que pernoctin a la ciutat, controls de qualitat continus en els
prestacions del centre, etc.
Un exemple que posa en evidència que una bona accessibilitat millora
notablement la percepció positiva que es té d’un lloc és el de la ciutat de
Cardiff (Selby, 2004). Els visitants tenen una imatge prèvia de localitat molt
negativa.

Perceben

una

ciutat

industrial,

inaccessible,

bruta,

molt

congestionada i perillosa. Per contra, en la majoria de casos l’experiència real
és molt positiva, ja que el visitant es troba amb una ciutat històrica, molt
accessible, amable, amigable i neta. La imatge real és molt més satisfactòria
que la imatge percebuda.

L’autor demostra que millorar l’experiència del

visitant, quan aquest té una percepció negativa del lloc, passa per una bona
política de gestió municipal i pel coneixement previ que el turista té del lloc.
També en aquesta línia podem fer referència a l’article de Mansfeld i Israeli
(2003) a partir del cas del Barri Vell de Jerusalem. L’estudi investiga la relació
entre el turisme urbà i els sistemes de transport necessaris per donar suport a
l’activitat turística. L’article es fixa en els nivells d’accessibilitat turística a
les principals atraccions de la ciutat antiga. Els resultats apunten que un 43%
dels turistes nacionals utilitzen autocars d’agències de viatges, un 35% cotxes,
11 % transport públic i un 6% taxis. Els resultats varien quan ens referim a
visitants internacionals, aleshores l’ús d’autocars turístics és del 56%, 33%
transport públic i 11% cotxes de lloguer. La conclusió més rellevant és que
aquests alts nivells d’ús de vehicles privats provoquen seriosos problemes de
tràfic, aparcament, de mobilitat, de cues, de congestió, etc. Per solventar la
problemàtica els autors preveuen vàries estratègies vinculades a la gestió del
transport utilitzant una anàlisi multivariant. Entre algunes de les propostes,
suggereixen limitar l’accés de cotxes privats, crear zones d’aparcament
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properes al casc antic i actuar sobre la demanda turística (tiquets integrats,
city tours, sistemes d’informació turística...).
Per tant, l’accessibilitat és un factor clau en la gestió turística, ja que obre o
tanca les portes, crea un ritme, una dinàmica en l’oferta, els espais públics,
el llenguatge o la informació adaptats a les necessitats dels visitants. La suma
dels diferents factors que hem presentat (l’accés als monuments, la
informació, la gestió dels fluxos, les oficines...) permeten trencar amb el
model determinista que considera que la capacitat d’atracció d’una
destinació depèn de les seves condicions objectives (el valor del patrimoni) i
de la seva imatge (particular o basada en el codi). Permet, en definitiva,
reorientar la intervenció en l’activitat turística no només a la promoció
(l’àmbit d’actuació convencional), sinó també a altres camps de la gestió
pública i privada.
Tanmateix, la gestió comparteix un tret amb els altres tres factors presentats:
és universal. Cada destinació és el resultat (en un determinat període) d’una
combinació precisa dels quatre factors: imatge, codi, valor del patrimoni i
gestió. Per contra, l’experiència ens demostra que no existeix una forma
universal de consumir una determinada destinació turística. Això implica que
les diferències particulars (les distintes mirades individuals) condicionen
també l’experiència turística. Així, el procés turístic seria el resultat d’una
subtil combinació entre l’espai material (el patrimoni), l’espai social i l’espai
mental o, si es vol, entre els factors socials i ambientals per un costat i els
factors individuals per un altre. En el darrer epígraf, presentarem les
principals aportacions en l’estudi de les diferències socials o individuals en
l’experiència turística.
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2.5. El turista cultural
“Aquell jove alemany havia iniciat la seva estada visitant en primer
llocl, segons els cànons, els Ufizzi, on tornaria en repetides ocasions
per a aturar-se especialment en alguns dels seus pintors preferits: Van
der Goes, Filippino Lippi, Botticelli... Però al mateix temps, havia
començat a apreciar una altra realitat, la del teatre, l’arquitectura, la
cuina, els llocs de trobada i la forma de ser i viure del poble de
Florència. Va estar a la ciutat del 31 de març al 28 d’abril i després
marxà, el dia següent cap a Bolònia.
Quin impacte va tenir aquella llarga visita sobre el jove alemany,
llarguíssima visita si es compara amb el turista apressat
contemporani?. Es pot intuir que el contacte amb Florència li causà un
cert trasbals d’ànim (...).
El testimoni més convincent d’aquesta relació directa i pertorbadora
pertany a aquell 10 d’abril de 1901 quan, cap a les quatre de la tarda,
va decidir trencar en mil trossos una famosa guia turística, la guia
turística per excel·lència fascinat per la quantitat de coses que no
venien descrites a la Baedeker i que constitueixen, per a ell, la base
de la seva estada. El jove era Hermann Hesse.”
Emilio Becheri

Hesse s’enamora de Florència, però no de la Florència turística dels catàlegs i
les guies de viatge, no de la ciutat dels grans monuments renaixentistes, no la
dels magnífics pintors de les sales dels Uffizi...; el jove alemany s’enamora de
la màgia de la ciutat, de la seva atmosfera, les seves gents i la seva realitat.
El rebuig a utilitzar la guia Baedecker evidencia la voluntat del visitant de
viure i sentir amb més profunditat la localitat.
Blasco Ibañez, en canvi, exalta i mitifica una Florència plena d’història, de
personatges llegendaris, un ciutat essencialment patrimonial. No s’interessa
pel present només per tot allò que sintetitza, evoca i simbolitza la Florència
dels grans personatges de la Toscana.
“Allà vaig romandre no sé quan de temps com si tota l’exhalació fos un
cop de martell que em clavés en el terra, refugiat sota l’arcada de
l’Orcagna, en companyia de tots aquells gegants blancs i verds que la
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llum feia néixer de l’oscuritat (...) sentia com es colava la pluja pel
coll de la camisa, però aquella companyia m’era tan estimada que no
podia deixar-la (...). Vaig arribar a pensar que un d’aquells florentins
... esperava entre les ombres el moment de lliurar a la pàtria d’un cop
segur (...). Em vaig sentir submergit en el passat i percebre en la
foscor el contacte dels vestits dels grans artistes del Renaixement,
com si haguessin passat pel meu costat i m’haguessin tocat” (Vicente
Blasco Ibañez, 1927)5

L’aproximació dels dos autors és molt diferent. Són dues maneres de sentir i
experimentar la ciutat turística. Hesse valora el present i Blasco el passat.
Hesse procura una visió única, singular de l’experiència turística mentre que
Blasco segueix, de forma intuïtiva, els cànons universals associats a la ciutat
toscana. En aquest epígraf, seguim aquesta línia argumental: diferents
turistes poden cercar diferents relacions amb l’espai de visita. Els factors que
expliquen les diferències entre els uns i els altres són la combinació de factors
demogràfics, del nivell cultural o la seva pròpia experiència com a turista. El
turista cultural és presentat sovint en les obres literàries com aquella
tipologia de visitants motivats pel consum de la cultura, distingint entre dues
subcategories segons si la motivació és primària o secundària.
Així, per exemple, Ashworth i Turnbridge (1990) identifiquen dues tipologies
de turista cultural: el primer “d’intenció”, és a dir, fan referència a aquell
visitant atret pels diversos atractius patrimonials d’una destinació; el segon,
“incidental”, ja que la seva motivació primària no és l’atractiu patrimonial.
Segons els autors seria un exemple d’aquesta segona tipologia el turista de
negocis.

5.- Citat a Becheri, E. (1998): “El turismo en Florencia: un modelo para la ciudad del Arte” a
Turismo urbano y patrimonio cultural. Una perspectiva Europea, Sevilla, Turismo de Sevilla Diputación de Sevilla, Col. Documentos
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Antón (1996), seguint les tesis de la Intelligence Unit, parla de tres grans
tipologies: els turistes motivats, els turistes inspirats i els turistes atrets. El
primer prototipus és aquell que escull la destinació en funció de les
oportunitats culturals. El segon escull la destinació pel seu reconeixement
internacional com un espai cultural de primer ordre, i amb la intenció de no
tornar-hi més. El darrer model, és el turista que la seva primera motivació no
és la cultura però en un moment donat es pot sentir atret per la visita a un
recurs patrimonial.
Greg Richards (1996) distingeix entre el turista cultural “específic”,
consumidor habitual de cultura, i el turista cultural “general”, essent-ne
aquest darrer un consumidor esporàdic o eventual. També, Santana (2003) fa
aquesta doble distinció: d’una banda, parla del “turista cultural real” com
aquell que té un interès vertader per la cultura (per conèixer, meravellar-se
amb el conjunt i sorprendre’ amb els detalls); i d’una altra banda, parla de
“consumidors lúdics del patrimoni cultural”, és a dir, per aquests la cultura no
és la motivació principal del viatge sinó que esdevé un element
complementari, un plus.
Per tant, sembla que en essència hem de distingir entre dos models bàsics de
turista cultural: el “vertader”, aquella persona que consumeix el patrimoni
perquè és la seva motivació principal; i el turista cultural “fals”, aquell pel
qual la cultura és només un complement o un element secundari. Garcia
(2003) els defineix com turistes de masses que incorporen la cultura en la
seva experiència:
“Lluny del turista cultural veritable que cerca un producte diferenciat,
ens trobem amb un “turisme de masses” que insereix la cultura com un
component més en els seus desplaçaments d’oci quotidià” (García,
2003:29)
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Dins el primer grup, el del turista cultural real, Santana (2003) diferencia cinc
subcategories possibles: (a) els nostàlgics de la cultura i les formes de vida,
(b) els que es mouen pel desig de formar part, temporalment, de la comunitat
local, (c) els qui desitgen aprendre més sobre el passat i present del lloc, (d)
aquells que eviten barrejar-se amb altres turistes, i (e) els que creuen que les
àrees visitades són l’antítesi del ritme de vida de les ciutats (Swarbrooke,
1996 i Santana, 2003). Són els turistes o “viatgers” que mantenen en la seva
forma de viatjar els trets característics i diferencials del viatger romàntic del
segle XIX: l’individualisme, el gust pel ruralisme, l’interès per la història i la
cultura antiga, etc. García (2003) diu que aquest tipus de consumidor tan
elitista representa només el 5% del total de turistes.
És indubtable que els turistes manifesten motivacions diferents alhora
d’escollir una destinació, visitar un determinat monument, entrar en un
museu o fixar-se en una obra d’art concreta. El factor individual acaba tenint
un paper important en el comportament turístic. Per això, són moltes les
referències que trobem avui d’estudis que analitzen les diferències entre les
motivacions dels visitants i, tot i que menys comunes, d’estudis basats en les
diferències de comportament.
La literatura turística ha demostrat que molts dels estudis que divideixen els
turistes en categories es fixen en aspectes relacionats amb la seva motivació a
l’hora de viatjar. Cohen (1972) fou un dels primers sociòlegs en proposar una
classificació del turista segons les diverses motivacions. Les quatre tipologies
detectades (el comú, l’explorador, el turista de masses individual i el turista
de masses organitzat) han servit de base per estudis i anàlisis posteriors. Avui
són constants i nombroses les investigacions realitzades a partir d’enquestes i
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qüestionaris, tant a les grans destinacions turístiques, com en els museus, els
monuments, els conjunts monumentals o les ciutats patrimonials.
Per exemple, Wickens (2002) en un estudi qualitatiu realitzat a una mostra de
86 turistes britànics de Chalkidiki (Grècia), identifica cinc subcategories de
turista: el cultural, el jove nocturn, l’idolatrador, les Shirley Valentine i el
Lord Byron (la reproducció del model romàntic). La diferència entre cada grup
s’estableix a partir de diversos factors, entre els que prevalen la motivació en
el moment de l’elecció de les vacances, el tipus d’activitat realitzada i la
percepció de la destinació.
Una de les grans referències contemporànies és Greg Richards (1996a, 1996b,
2002). En aquest sentit, són notables les investigacions realitzades per l’autor
neerlandès sobre el consum turístic de la cultura en les principals ciutats
europees. Algunes de les conclusions d’aquestes recerques apunten a què les
característiques

socials,

psicològiques,

demogràfiques,

econòmiques...,

afecten en el comportament turístic. Així, per exemple, una de les
deduccions de Richards (1996b) és que el consum cultural depèn de forma
molt clara de l’ocupació laboral del visitant. De fet, demostra que els turistes
que treballen en el sector cultural tenen una major predisposició a visitar
museus i recintes monumentals durant les seves vacances.
Jan van der Borg (1995) en el seu estudi sobre el turisme a la ciutat de
Venècia distingeix dues tipologies bàsiques de visitants: els turistes que
pernocten i els excursionistes d’un dia. Els excursionistes representen gairebé
el 70% dels visitants de la ciutat i, bàsicament, es diferencien tres grans
grups: (a) l’excursionista tradicional que visita Venècia des del seu lloc de
residència; (b) l’excursionista indirecte que visita la ciutat des del lloc de
vacances i (c) els excursionistes viatgers, que no pernocten a la ciutat per
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raons econòmiques, tot i que Venècia és la destinació de les seves vacances.
Igualment, en un estudi sobre el turisme a la ciutat de Bruges (Vanhove,
1995), es detecten tres tipologies de visitants: l’excursionista local (59%),
l’excursionista vacacional (29%) i el visitant de tour (12%).
Venacio Bote (1998), per exemple, distingeix entre tres criteris necessaris per
establir tipologies de turistes culturals: la durada de l’estada, l’edat i el lloc
de procedència del visitant. Tanmateix, la proposta metodològica de
l’economista espanyol té l’inconvenient que ha estat formulada a priori i no
ha estat contrastada empíricament. Una altra proposta a priori és la que
formula Munt (1994): considera que el turisme cultural és un factor vinculat a
factors socials i, per tant, és una combinació entre educació, ocupació i
hàbits. En aquesta línia, C. Kim (1998) conclou que la tipologia de visitants
culturals es pot establir amb la combinació de quatre factors subjectius: el
gènere, el grau d’individualisme o col·lectivisme, l’origen geogràfic i la
incertesa (grau en què societats i cultures desenvolupen maneres d’evitar la
inseguretat). Finalment, Apostolakis (2003) incorpora l’autenticitat com
element essencial en la motivació del turisme. En aquest sentit, és
interessant

l’estudi

realitzat

per

Waitt

(2000)

sobre

la

percepció

d’autenticitat de Rocks, un barri patrimonial de Sydney. L’autor demostra que
el gènere, l’edat, la informació adquirida, el lloc de residència i les visites
anteriors poden influir en l’experiència i, per tant, en la percepció de
l’autenticitat.
Diferents tipologies de turistes arriben a diferents experiències de viatge en
un mateix lloc. La demanda de turisme cultural és variada i fluctuant. La
pròpia singularitat del turista, és a dir, la seva condició psicosociodemogràfica, en la tensió entre la llibertat individual i el convencionalisme
social, actua de forma específica.
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Un estudi bastant precís fou el realitzat per Greg Richards (2002) a partir
d’una enquesta a 6.000 visitants de diverses atraccions culturals. Els turistes
varen ser qüestionats sobre el moment que havien decidit visitar el sight amb
tres possibles respostes: en el lloc d’origen (46,5%), durant el viatge (23,7%) i
en la destinació (30%). L’estudi també recull les diferències sobre la
motivació, les característiques del viatge, la informació utilitzada i aspectes
de la seva condició socio-econòmica. A partir d’una anàlisi factorial es varen
combinar tots els ítems. Els resultats obtinguts per Richards indiquen que
existeix una estreta relació entre l’origen demogràfic del turista, les seves
característiques sociodemogràfiques, la manera de viatjar, el moment de
prendre la decisió i la motivació. En certa manera, els resultats de l’autor
mostren el pes de les variables socials en el comportament i les impressions
dels visitants, per sobre de la seva singularitat individual.
També, la investigació realitzada per Kerstetter, Confer i Graefe (2001)
estudia els diferents tipus de turistes culturals en un tour pel sud-oest de
Pensilvània.

Segons

les

seves

característiques

sociodemogràfiques,

motivacions i percepcions, s’estableixen 10 ítems específics que, mitjançant
una anàlisi de correlacions, permeten detectar tres tipologies de consumidors
cultural en funció del seu grau d’especialització: grans especialistes,
especialistes mitjans i poc especialistes.
Un dels estudis que més ens ha interessat a nivell metodològic, tot i que no és
específic del turisme cultural, és el realitzat per Ryan i Glendon (1998). Els
autors estableixen una classificació a partir d’una anàlisi factorial i una
matriu de correlacions de les motivacions que mouen els turistes a fer
vacances. Utilitzant catorze ítems (sobre la principal motivació) amb els que
el visitant ha de mostrar el seu grau d’acord i desacord, a partir d’una escala

91

de Likert, aconsegueixen establir una classificació de quatre grans categories
de turistes: (a) el que busca el descans, (b) el turista social, la motivació del
qual és el contacte amb altres persones, (c) el turista intel·lectual, interessat
en el factor descobriment, i (d) el turista total, busca una combinació dels
tres factors anteriors.
En definitiva, els estudis mostren la complexitat de la segmentació dels
turistes (culturals o no) i la notable incidència de factors diversos, des de la
motivació prèvia a l’experiència, del gènere al nivell cultural o de la
procedència geogràfica a la percepció de l’autenticitat. Aparentment,
existeixen tantes tipologies turístiques com criteris de selecció. Tot i així, en
aquesta aparent entropia podem identificar tres criteris generals:
a.

Totes les recerques demostren que, independentment dels factors
estudiats, els perfils dels visitants estan molt condicionats per les
variables socials. En certa manera, és una negació de la llibertat
individual

ja

(experiència,

que

els

diferents

motivació,

factors

necessitats,

que

afecten

imatge...)

la

visita

estan

molt

condicionats per les variables socials de l’individu.
b.

Els estudis a posteriori, basats en una anàlisi empírica coincideixen a
destacar la importància de tres factors essencials: la procedència (que,
en certa manera, equival a definir la tipologia del viatge), els criteris
sociodemogràfics convencionals (edat, sexe, nivell cultural) i el número
de viatges anteriors a la destinació.

c.

Les anàlisis donen com a resultat una tipologia amb un número molt
reduït de grups, que oscil·len entre tres i cinc. En certa manera, els
estudis de segmentació revelen que les “comunitats” turístiques
basades en criteris socials són poc nombroses. Aquesta circumstància es
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palesa també en els estudis de mercats basats en altres serveis
culturals, de lleure o d’activitats diverses (financeres, educatives...).
Menys comuns i més recents són els estudis que es basen en l’observació
sistemàtica del visitants, és a dir, que emfatitzen aspectes vinculats en el
comportament turístic. La majoria d’experiències en aquest sentit se centren
en els museus, on els mitjans tècnics (càmeres audiovisuals i vigilància en les
sales) permeten l’observació directe d’aquests visitants i, per tant, l’anàlisi
del seu comportament. La major part d’aquests estudis es fixen en aspectes
concrets de l’espai expositiu, especialment el recorregut real que fan els
visitants a partir del seu comportament o moviment per les diferents sales.
Això ha permès comprovar el temps que es dedica a cada unitat expositiva i
l’atenció del visitant pels diversos elements, és a dir la seva actitud.
Un exemple és l’estudi realitzat per Carme Prats i al. (1989) sobre l’exposició
itinerant “l’Ecologia” que es va realitzar per diferents indrets de Catalunya.
En el treball es va analitzar tant l’impacte de l’exposició en el públic, a partir
de les seves opinions, com el seu comportament durant la visita, a partir de
l’observació directa. Les variables examinades fan referència als temps total
destinat a l’exposició, el temps de recorregut, els temps en les diverses
parades realitzades i els temps perduts. Molt interessant és també l’estudi
d’Alcalde i Rueda (1989) sobre el comportament dels visitants en els museus
locals i comarcals de Catalunya. Els autors demostren que el temps destinat a
la visita de les exposicions permanents d’aquests museus és poquíssim. De fet,
en alguns museus el temps de visita registrat oscil·la al voltant del 20 minuts.
A més els autors demostren que no hi ha una relació directa entre el temps de
visita i les dimensions del museu (la seva superfície).
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En aquesta línia també podem citar l’estudi realitzat, pels professors Mikel
Asensio i Elena Pol (Universitat Autònoma de Madrid), a l’exposició “North
American Indians” al Milwaukee Public Museum (Wisconsin). En aquest estudi
es varen observar tres variables: (a) el recorregut, (b) les parades realitzades
i els temps, i (c) el grau d’atenció dedicat als displays (és a dir, a les diferents
unitats expositives). D’entrada, els autors constataren que la major part dels
visitants seguien el recorregut principal de manera lineal, dedicant poc temps
i molt poc interès a l’exposició. Segonament, varen constatar que els visitants
manifestaven una atenció molt escassa o gairebé nul·la a les sales laterals. I,
finalment, varen detectar que alguns espais de l’exposició tenien una
capacitat d’atracció nul·la (en una de les sales, per exemple, el 100% dels
visitants hi havien passat per davant i el 76% no hi havia entrat).
Un altre estudi dels mateixos autors és el que varen realitzar, el 1993, a
l’exposició Los bronces romanos de España, al Palau de Velázquez. En aquest
estudi es varen analitzar els diferents models de recorregut realitzats pels
visitants a l’exposició, l’ús que feien de l’espai i el grau de comprensió dels
textos exposats. En aquesta investigació es varen comparar els resultats fruit
de l’observació directa amb aquells que els enquestadors havien obtingut de
la resposta dels visitants. De l’estudi es va desprendre, novament, que la
major part dels visitants dediquen poc temps a l’exposició. El resultat més
interessant fa referència al temps real dedicat a la visita, ja que el 53% dels
enquestats afirmaren haver estat entre mitja hora i una hora a l’exposició,
mentre que l’observació va permetre constatar que el temps real fou inferior
als 30 minuts.
Una interessant aportació dels autors és l’estudi de públic realitzat el Museu
Marítim de Barcelona (2001). Conclouen que existeixen unes certes categories
estables que plantegen uns certs segments de públics. Això permet, per
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exemple,

dibuixar

set

models

d’itineraris

que

es

corresponen,

aproximadament, amb set formes diferents d’afrontar la visita de l’exposició
(que varia entre la simplicitat extrema i una relativa complexitat). Una de les
propostes metodològiques més atractives del model és la relació entre el
temps de visita i el percentatge de freqüentació de cada àrea expositiva, que
permet definir quatre quadrants. En certa manera, la nostra proposta sobre
l’organització dels nodes està inspirada en aquest model.
En conclusió, l’estudi sobre el comportament dels visitants revela que
existeixen unes determinades formes de consum turístic (una mena de
segmentació de comportaments) i alhora existeixen grups de visitants
diferents, agrupats per criteris com el gènere, l’origen, l’experiència o la
imatge prèvia. La nostra proposta metodològica pretén vincular els dos
models: ¿Fins a quin punt els diversos clústers de visitants donen lloc a
comportaments concrets?. ¿Quina és la relació entre els condicionants a priori
i l’actitud in situ?. ¿Com es resol la tensió entre les necessitats individuals i
els factors socials que condicionen el consum turístic?. ¿Quina és la
intervenció en aquesta equació dels factors estàtics (imatge, codi, patrimoni
o gestió) que hem presentat en els epígrafs precedents?. Aquests interrogants
guiaran , en bona mesura, els següents capítols.
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3. LES ENTRANYES DE LA CIUTAT. TURISTES,
MONUMENTS I IMATGES DEL BARRI VELL
“La ratlla líquida del riu que diversos ponts travessen, sargeix, a grosso
modo, els dos temps que té la ciutat, de manera que si un dia el Ter
xuclés l’Onyar i se l’endugués aigua avall, aquesta ciutat quedaria
rompuda en dos trossos mal soldats de cases, places i carrers, estranys
a sí mateixos, àrids i l’esma perduda. Així és com, essent el riu
feliçment existent, el gironí o el foraster que visita innocentment
Girona, posseeix en la ciutat dos temps de lentituds diferents que se
sincronitzen i suturen en la pausa inconsútil del riu que transcorre,
com el temps mateix i la claror, en la direcció Est Oest”
Josep Vicente

Els rius creen fronteres invisibles. Com una cicatriu, marquen la distància del
temps, els límits entre el passat i el present. També l’Onyar ha encerclat la
ciutat vella on s’amunteguen les traces de la història: els carreus regulars de
Sant Martí, les teulades ocres que només es poden descobrir des de la Muralla,
els desmesurats contraforts de la Catedral com els dibuixos de Calatrava, els
volums de la Pabordia (una mena de joc infantil de cubs i cilindres), l’angle
dels Agullana com els espais impossibles d’Escher o la proporció delicada (dos
vegades phi) dels arcs del claustre de Sant Pere de Galligants... Per això, el

96

frontis de les cases de l’Onyar actua com un gegantesc rètol turístic, una
entrada cromàtica a l’altra ciutat, l’espai visitable.
El consum turístic de Girona és una sinècdoque. Els visitants substitueixen la
part pel tot, de manera que el Barri Vell de Girona és, als seus ulls, l’única
Girona possible. Com en tantes altres ciutats (de Toledo a Segòvia, de Tunis a
Jerusalem), el consum turístic selecciona només una part de l’espai urbà, un
fragment de la ciutat real. És possible que l’experiència turística sigui una
ficció. A la recerca del sentit de la història, del so de les pedres, de la
identitat amagada dels lloc, de l’ombra projectada del passat o de les imatges
fossilitzades en les guies, el tapís urbà actua com un laberint, una mena de
joc de pistes on es barregen la contundent presència dels monuments, les
imatges construïdes dels llocs i la capacitat de gestió del patrimoni.
El present capítol presenta les tres peces que intervenen en aquest complex
procés: la gestió turística, els elements del patrimoni i la imatge (única o
universal) del Barri Vell de Girona. En primer lloc, realitzem un breu itinerari
per la història del turisme de Girona, des de les primeres mirades romàntiques
fins al nou model turístic sustentat en la brillant rehabilitació de l’espai
medieval. El segon epígraf descriu les principals peces del patrimoni de la
ciutat i la seva gestió turística. Finalment, el capítol es tanca amb una
presentació dels principals elements que integren la imatge de la ciutat.
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3.1. Breu presentació de la història del turisme a
Girona: El territori sense ciutat?

“Havíem de tornar d’una manera o una altra a l’origen: la pedra i la
vida. Les arrels més evidents de tot plegat; la interacció entre la causa
i l’efecte; l’acció permanent dels home sobre la memòria i la
consciència de la ciutat, el sediment cultural, l’herència rebuda i
acumulada; la pàtina dels segles, l’impuls de tantes vides”
Joaquim Nadal

Girona sempre ha estat el resultat del seu territori, una ciutat a escala de
l’àrea que l’explica i la dimensiona. També el turisme gironí. Els primers
passos del turisme tenen l’evocació de les paraules de Laborde: “A quatre
milles de Girona, els conreus segueixen essent bons. Els ceps s’enfilen pels
arbres.. A l’esquena de Girona, muntanyes i més muntanyes, branques dels
Pirineus; però sembla que hi ha molt de conreu. Bon país”. Després d’una
breu visita per la ciutat, la memòria de l’estada es fixa en el territori, no en
Girona: els records del viatge s’instal·len en els camps i les muntanyes abans
que en la Catedral o els Banys Àrabs. I quan el turisme fordista alteri la lògica
de l’espai del litoral, l’activitat turística de Girona serà sempre el resultat de
la pulsió de la Costa Brava, el territori del mar. Només en els darrers anys, la
ciutat de Girona sembla haver trobat un camí propi en el que l’activitat
turística se sustenta, cada vegada més, en les qualitats de la localitat i,
especialment, en el fragment urbà delimitat per les muralles.
Aquest epígraf és un breu itinerari per la història del turisme de la ciutat de
Girona. Hem utilitzat els períodes que ja han estat assajats en altres estudis
sobre la història del turisme (Urry, 1990; Donaire, 1996; Mundet, 1998...). El
primer punt presenta els trets generals de la mirada romàntica, el període en
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el que se senten les bases de la imatge de la ciutat (1850 – 1900); el canvi de
segle coincideix amb els primers passos de la indústria turística i la
consolidació de l’ideal romàntic, en el període artesanal (1900 – 1950); en la
segona meitat del segle XX, el turisme es transforma radicalment tant pel
creixement dels fluxos com per la nova lògica de l’activitat turística, que
segueix els paràmetres del fordisme (1950 – 1980), i que implica una
concentració de la demanda en la línia litoral; la instauració de la democràcia
arriba de la mà dels primers símptomes d’esgotament del model tradicional i
la densitat creixent dels fluxos turístics en el Barri Vell remodelat per un
brillant PERI, en el període post-fordista.

3.1.1. La construcció de la imatge de Girona (1850 – 1900)
És probable que el turisme neixi amb la divulgació de la mirada romàntica. Els
primers viatgers del segle XIX es mouen per la curiositat il·lustrada. Morales
(1988) considera que la lectura il·lustrada del territori se sustenta en quatre
principis: la fe il·lustrada en l’acció de l’Estat, sol estar guiada per uns
objectius administratius o militars, té un sentit enciclopèdic i se fonamenta
en la filosofia il·lustrada que connecta el particular amb el general. Aquest
esperit és el que guià Tomás de Iriarte per l’Alcarria (1781), Jovellanos en el
nord d’Espanya (1791), Sarmiento a Galícia (1745) o el minuciós recorregut de
Francisco de Zamora a Catalunya (1785 – 1790), qui dibuixà el perfil del país
amb la precisió d’un pintor flamenc.
Aquesta mirada útil, intel·ligent, es modifica lentament a partir del segle XIX.
Els viatgers romàntics miren el món a la recerca del gaudi estètic; com afirma
Lleó (1984), “el món serà jutjat no en la mesura que segueix els principis de
la raó, sinó en la seva capacitat de commoure l’ànima”. López Ontiveros
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(1988) defineix molt bé la nova lectura del territori en el principal escenari de
la mirada romàntica, Andalusia. L’autor francès considera que els viatgers
romàntics es guien ara per la seducció de la muntanya, el clima calorós, la
influència àrab, la pobresa i la marginalitat o el caràcter dels andalusos. No és
només un canvi en els elements d’interès; la principal transformació és la
nova forma de mirar els llocs: “La ciutat per al viatger romàntic és sobretot
un teatre, en el que segons els casos es recreen el somnis o es forgen les
projeccions” (López Ontiveros, 1988: 46).
Els viatgers romàntics estan guiats per un esperit individual, singular, però
paradoxalment contribueixen a crear una mirada universal dels espais. Les
perspectives úniques creades per Guy de Maupassant, Sthendal, Bernanos o
Lord Byron esdevenen universals. Segons López Ontiveros (1988), “malgrat la
iniquitat dels seus plantejaments i desenvolupaments, les guies [de viatges]
no innoven els esquemes de percepció que crearen els viatgers romàntics, als
qui citen sovint i amb freqüència de forma exclusiva, i continuen repetint els
seus mateixos tòpics... El romanticisme viatger mitjançant un impressionant
corpus literari i artístic gesta una imatge d’Andalusia que persisteix gairebé
incòlume fins els nostre dies, tant a Espanya com a l’estranger” (65).
El segle XIX en el que té lloc aquesta nova lectura dels llocs es caracteritza
per la transició de l’Antic al Nou Règim, l’aparició també d’un nou ordre fruit
de la “revolució burgesa”. Tanmateix, la ciutat de Girona visqué aquest canvi
d’una forma singular. La liquidació de l’Antic Règim es produí tard (per
l’interès d’alguns sectors en mantenir un ordre determinat) i amb molt poca
participació de la burgesia (degut a que les limitacions del procés
industrialitzador varen retardar l’aparició d’aquesta classe).

100

La lectura de dues obres ens permet definir el contrast entre la mirada
il·lustrada i la mirada romàntica de Girona. D’una banda, els viatges que
realitza Francisco de Zamora per Catalunya entre 1785 i 1790. De l’altra, la
mirada romàntica de Laborde, només uns anys més tard. En el tombant de
segle, assistim al pas de la lectura detallista, freda i distant de Zamora a la
passió monumental i artística que impregna l’obra del viatger francès.
L’estada de Zamora a la ciutat es perllongarà durant quatre dies, que els
destinarà a avaluar l’estat de les principals estructures militars, religioses i
civils de Girona: l’hospital, el castell, els convents i les esglésies... Per això,
dubta de la utilitat del castell de Montjuïc, critica la solidesa de les muralles,
alaba la Biblioteca del convent de Sant Domènec o destaca la vitalitat urbana
a l’entorn de l’Ajuntament. No hi ha dubte que l’esperit de Zamora segueix la
voluntat il·lustrada de censar els principals recursos públics de la ciutat i
avaluar la seva funció:
“Después de comer fuimos a ver la Torre Gironella, de la que cuentan
mil historias. La muralla es muy elevada y delgada para el actual
modo de hacer la guerra. Pero desde ella se disfruta de una hermosa
vista. Desde la misma muralla vi la abundancia de frailes que hay, y el
gran terreno que ocupan ” (309)

És cert que durant el recorregut urbà, el relat es desvia amb freqüència cap
als monuments i els edificis més emblemàtics de la ciutat. Però en aquests
casos, Zamora manté sempre una freda distància, de manera que els textos
estan redactats amb un rigor formal sense a penes llicències estètiques6. La

6 .- “La colegiata de San Feliu en cuyo crucero está la capilla es de estilo gótico de tres
naves, con sus graciosas tribunas. La portada de dos cuerpos y dos columnas por banda lo
parece igualmente, La torre es altísima pero sólida” (309)
“Fuimos a ver la catedral cuya escalera, magnífica, de 96 escalones, con sus grandes
rellanos, es excelente” (309)
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descripció no està estructurada de forma jeràrquica, sinó que reprodueix la
mateixa seqüència del viatge. Només en un passatge, gairebé al final de la
seva estada a la ciutat, intuïm un apunt romàntic quan contempla en la
llunyania el fons de la costa:
“Acaba finalmente de dar realce a esta agradable visita las varias
embarcaciones que se veían en la marina, formando un todo más
propio de una pintura que de una relación ” (313)

Uns anys més tard Alexandre de Laborde realitza el seu viatge per Espanya,
que va ser publicat el 1806. Tot i que no es coneixen amb precisió les dates
dels viatges, sabem que aquests van tenir lloc entre finals del segle XVIII i els
primers anys del segle XIX. En aquest cas, el Voyage Pittoresque et Historique
de l’Espagne tenia un altre objectiu: el viatger francès estava interessat en
editar una mena de catàleg monumental d’Espanya que permetés, en certa
manera, viatjar sense viatge. L’exercici de Laborde és molt il·lustratiu perquè
defineix els principals trets de la primera lectura romàntica de Girona.
Laborde inicia el capítol de Girona amb una breu referència a la història i ens
ofereix una breu visió general de la ciutat, però ràpidament s’endinsa en els
seus fragments. És cert que la naturalesa de l’obra que realitza justifica en
part aquesta opció; però segurament també, Laborde es guia per la tendència
romàntica

a

trencar

l’espai

en

una

sèrie

de

peces

aparentment

desconnectades entre sí. Com afirma Antonio López Ontiveros (1988: 45),”tots
els elements descrits en la narració general [romàntica] estan mancats
d’unitat, se superposen com a peces aïllades”.

“Bajamos al monasterio de San Pedro de Galligants, que está en un hondo, a orillas del río de
su nombre. El claustro es antiguo, con bóveda apuntada. La entrada principal es más bien de
un mal mesón que de un monasterio” (309)
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Laborde es fixa essencialment en dues peces de la ciutat: la Catedral i els
Banys Àrabs. De fet, reprodueix els principis estètics del Romanticisme, que
només posa en valor els monuments grecs i romans, els elements àrabs i el
gòtic. Per a Laborde no existeix res més. Fixem-nos en la seva valoració de la
Catedral: critica airadament la façana, però compensa el judici amb
l’interior 7. La nau gòtica li sembla extraordinària. En canvi, ni el claustre ni el
campanar romànic existeixen. Tot i que la seva intenció inicial era publicar
una planxa amb una reproducció de la seu, decidí finalment no fer-ho, ja que
el número de reproduccions de catedrals en l’obra general li sembla suficient.
La segona peça singular de Girona, a la que destina més elogis, són els Banys
Àrabs. Laborde erra en la seva valoració artística: “No hi ha cap dubte que és
de construcció àrab... S’observa

una singular analogia entre aquest

monument i els banys que encara hi ha a Orient” (244). Per això, destina una
de les tres planxes de l’obra sobre Girona a aquest monument. La imatge més
important és una reproducció de l’apoditerium centrada en el pou; l’autor
introdueix en l’escena una sèrie de personatges, seguint els dictats estètics de
l’època, que tenen una actitud contemplativa i que ajuden a més a fixar les
perspectives. Les altres imatges presenten fragments del monument: la
planta, els capitells o una secció de la font.
Un segon gravat es titula Vista de la ciutat de Girona venint de Figueres, en el
que podem contemplar la ciutat de Girona des de Pedret. Aquesta imatge de
la ciutat es mantindrà com un angle mestre, una mena de perspectiva única
de Girona reproduïda durant pràcticament 150 anys. La ciutat és vista des de
fora, és una mirada exògena, en la que el Barri Vell es presenta com un

7 .- “És veritat que l’interior compensa bé aquest defecte i és impossible de veure un buc tan
bell. Aquesta església només té una nau d’estil gòtic. Hom queda admirat per l’atreviment de
la seva construcció”
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escenari. L’skyline urbà està presidit pels perfils de la Catedral i de Sant
Feliu, que estan encerclats per les muralles. El primer pla està presidit pel
camí d’accés, flanquejat pel riu Ter. Tant la imatge dels Banys com la
perspectiva urbana tindran una gran influència en la creació de la iconografia
turística de la ciutat, tot i que (com veurem) a partir del període fordista,
l’angle de contemplació es trasllada al sud i la perspectiva urbana se situarà
en el Pont de Pedra.
En definitiva, la mirada de Laborde ens presenta els principis de la imatge
romàntica de Girona, que es reproduiran posteriorment:
a.

L’establiment d’uns criteris estètics basats en l’orientalisme i el gòtic,
que deixa en segon terme el romànic i el barroc.

b.

La fragmentació de la mirada, basada en la suma de les peces més
significatives.

c.

L’establiment d’una jerarquia de monuments.

d.

La preeminència del criteris estètics i artístics sobre el valor material
de les descripcions.

El trànsit entre la mirada útil de la Il·lustració i la mirada evocadora del
Romanticisme marca el naixement de la imatge col·lectiva de la ciutat. En la
majoria dels casos, són les mirades estranyes (estrangeres) les que permeten
crear i difondre els principis de la lectura de la ciutat: Renoux, Laborde,
Dequevaullier, Ligier, Langlois, Girault... Aquesta mirada romàntica trenca
l’espai en un univers de peces monumentals, que evoquen els arquetips de
l’època. Si observem la lenta construcció de les imatges de Girona, constatem
que les noves mirades se sustenten en les imatges ja creades. Així, per
exemple, l’aiguafort d’Antoni Roca (1853) que presenta la vista de Girona des
del nord serà reproduïda des del mateix angle per les representacions
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posteriors. També l’evocació onírica dels Banys Àrabs de Laborde, el joc de
volums Sant Feliu – Catedral de Francesc Xavier Parcerisas (1840 – 1850), la
composició del conjunt de Sant Pere de Galligants i Sant Nicolau de Ricard
Miranda (1866) o les representacions fabuloses d’Engelmann han fossilitzat
imatges i perspectives que encara podem contemplar avui en fullejar una guia
turística convencional.
És interessant constatar que moltes d’aquestes imatges deformen la realitat.
Així, el dibuix de la Catedral que trobem a l’obra d’Engelmann refà la
perspectiva de la Seu, amb una escalinata desproporcionada, i crea un
inexistent frontis clàssic que corona la façana, probablement per augmentar
la dignitat del conjunt. Els arcs dels Banys Àrabs de Laborde o el Claustre de
Sant Pere de Galligants d’Antoni Roca (que situa erròniament a la Catedral)
són molt més esvelts: responen més als cànons gòtics que a la seva naturalesa
romànica. També Parcerisas, en la seva cèlebre imatge de Sant Feliu,
transforma la església en una peça que ens evoca els referents francesos del
gòtic.
El segle XIX es caracteritza també per l’aparició de les primeres guies de
viatge sobre la ciutat que tenen un marcat caràcter històric. La multitud de
referències bibliogràfiques, així com la veracitat de les dades aportades fan
que el document sembli més un monogràfic de la història de la ciutat que una
guia pel visitant. El notable conjunt monumental de Girona i el pes de la seva
història estan en constant relació en les guies del XIX.
La majoria de les guies s’estructuren en dues parts: una primera, dedicada a
la

ressenya

històrica;

i

una

segona,

centrada

en

la

descripció

i

contextualització dels principals llocs d’interès monumental. La guia de la
Gerona Histórico Monumental (Narciso Blanch, 1853) és un exemple d’aquest
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tipus de document; el mateix autor diu en el prefaci “ (...) dedicamos la
primera á la sección puramente histórica de la ciudad, desde nuestros
primitivos tiempos hasta nuestros días, recordando todos sus sitios y sus
glorias, sus hazañas y sus grandezas; y la segunda a la descripción de los
antiguos monumentos con su parte histórico-filosófica”.
Es tracta de documents molt extensos8, en format llibre i poc funcionals.
Utilitzen un llenguatge erudit amb multitud de topònims i adjectius.
Pràcticament no tenen imatges; només la Gerona Histórico Monumental en les
seves dues edicions (1853 i 1862) s’il·lustra amb dibuixos d’alguns monuments
de la ciutat (Banys Àrabs, claustre de Sant Pere de Galligants, el Pont de
Pedra i el Portal dels Apòstols). I es destinen principalment a un viatger
format, instruït, il·lustrat, culte, docte, saberut i erudit.
En definitiva, durant el període romàntic la incidència del turisme és a penes
perceptible. La ubicació estratègica de la ciutat en el camí que condueix a
França explica la presència d’una feble estructura d’hospedatge o restauració
que tenen un efecte menor en l’economia urbana 9. Tanmateix, aquest és un
període transcendental perquè en ell es fixen els principals paràmetres de la
imatge de la ciutat que es reproduirà en els propers períodes, fins a
consolidar-se en l’imaginari col·lectiu.

8 .- Per exemple, la Gerona Histórico y Monumental té 215 pàgines, 144 pàgines la GuiaCicerone de la Inmortal Gerona o 271 pàgines La Immortal Ciudad.
9 .- Laborde (1974) comentarà en aquest sentit: “No hi ha manufactures importants, ni altres
recursos, fora de la rica vall i del que poden obtenir dels passatgers que van a França i
venen” (91-92)
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3.1.2. Els primers passos del turisme (1900 - 1950)
A finals del segle XIX, la ciutat viu una transformació capital. Tot i que des del
sexenni democràtic s’havia demanat l’enderrocament de les muralles, l’ordre
no arribà fins el 1895. Les obres es perllongarien durant anys pels litigis amb
els propietaris. A partir d’aquest moment, el Mercadal perd el cordó umbilical
que l’unia amb el seu passat i s’arrossega a la seva condició geogràfica, veïna
del primer eixampla. L’enderroc de la muralla obre la Gran Via i arracona la
vella Girona en la frontera que marca el curs de l’Onyar. Malgrat aquesta
obra, durant les primeres dècades d’aquest període, el debat entre
l’higienisme (obertures, enderrocs, alineaments) i el proteccionisme se salda
en favor del segon, gràcies especialment a l’actuació de Rafael Masó. La seva
intervenció permet revocar algunes de les propostes d’alienació del Pla de
Manuel Almeda (1885), encara vigent. La ciutat inicia un reconeixement no
només a les peces que integren el seu patrimoni, sinó al valor de conjunt del
Barri Vell.
A principis de segle, el número de viatgers s’incrementa lleugerament. També
és el moment en què apareixen les primeres formes de viatge organitzat i els
primers organismes públics de gestió turística. Tanmateix, encara estem molt
lluny del turisme de masses que s’inicia a partir de la dècada dels 50.
Considerem que aquest període intermedi (que anomenem artesanal) es
caracteritza per la creació de les estructures inicials en les que se sustentarà
el turisme fordista i per la consolidació (i, en alguns casos, sublimació) de la
imatge romàntica en l’imaginari col·lectiu. Aquest període s’inicia amb el
segle XX i finalitza la dècada dels 50.
La principal característica del període serà el dinamisme cultural que viu
Girona i que tindrà el seu efecte en una important projecció turística i
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cultural de la ciutat. En aquestes primeres dècades del segle XX, havia sorgit
a la ciutat una nova sensibilitat per la conservació, protecció i difusió del
patrimoni històric i monumental del Barri Vell. Girona esdevingué així un dels
centre cultural més notable i rellevants de Catalunya. Els artífex d’aquesta
nova sensibilitat foren importants personatges del modernisme i noucentisme
gironí com Rafael Masó, Prudenci Bertrana, Xavier Montsalvatge, Carles
Rahola, Miquel de Palol o Joaquim Pla i Cargol, entre d’altres. Algunes de les
actuacions de rehabilitació dutes a termes en aquest període són: la
restauració dels antics Banys Àrabs (1929-30) a càrrec de Rafael Masó; el
1934, les Cases Casadevall i Carles; la Torre Gironella el 1936; s’inicia la
restauració de l’església romànica de Sant Nicolau el 1942...
Un dels primers personatges en defensar la importància del sector en el
nostre país fou el mallorquí Bartomeu Amengual, que a l’any 1903 publicava
un treball conegut com La industria de los forasteros. Pocs anys després,
s’estableixen a Espanya les bases mínimes (millora de la xarxa viària i
ferroviària i implantació dels primers establiments hotelers) per a què el
turisme comenci a ser una indústria no limitada a unes poques classes
privilegiades. El Reial Decret de 6 d’octubre de 1905 va crear una comissió
“para fomentar en España las excursiones artísticas y de recreo del público
extranjero” (Farrerras, 1973). Una coincidència cronològica: també en aquest
període, Ferran Agulló (1908) escriu a La veu de Catalunya el seu article “per
la costa brava”, el primer referent nominal de la costa gironina.
A partir d’aquest moment, les societats de foment del turisme i els sindicats
d’iniciatives locals comencen a proliferar. El 15 de febrer de 1908 es creava la
Societat d’Atracció de Turistes de Barcelona, la més important de tot el país,
amb dirigents com Mariano Rubió, Manel Ribé o Folch i Torres. La Societat
d’Atracció de Barcelona és un instrument de promoció turística excepcional i
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crea les bases d’un model turístic sustentat en la vida cultural i artística de la
ciutat. Durant la seva existència editarà Barcelona atracció, una revista que
permet copsar la primera lògica turística d’aquest període: l’escala catalana
(de Cadaqués a les Terres de l’Ebre), l’èmfasi en els elements culturals i
monumentals (a recés de les descobertes arqueològiques d’aquesta època), la
connexió entre la vida artística i cultural de la ciutat i l’oferta turística i la
reproducció dels valors i els referents estètics del Romanticisme. L’any 1918
es comptabilitzen mig centenar de societats noves repartides per tot el
territori espanyol. Foren aquests mateixos centres d’iniciatives els que
s’organitzaren a través de reunions nacionals i internacionals, entre les que
destaca el Primer Congrés Espanyol de Turisme, celebrat a Saragossa el 1908.
Més tard, i també amb una notable repercussió, es va organitzar el Primer
Congrés de Turisme de Catalunya a càrrec de la Societat d’Atracció de
Forasters de Barcelona el 19, 20, 21 i 22 de juny de 1919.
La Societat d’Atracció de Forasters i Turistes de Girona es crea el 7 de maig
de 1914. L’objecte dels sindicat turístic era el de facilitar als forasters que
visitaven Girona els mitjans per gaudir de les belleses naturals, artístiques i
arqueològiques de la capital, així com hospedatge, itineraris, vies de
comunicació, etc. Els seus antecedents culturals els trobem en la Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos, creada l’any 1844, que pretenia la
recuperació i conservació del patrimoni històric i artístic malmès durant les
desamortitzacions de Mendizábal10. La Societat d’Atracció de Girona no es
limitava a tasques de d’informació i propaganda, sinó que segons consta ens
els seus estatuts intervenia sobre el sector privat de serveis turístics (la

10 .- La comissió, tanmateix, no va començar les seves activitats de manera regular fins el
1851. L’objectiu més important fou la creació del Museu Provincial obert a les dependències
del Monestir de Sant Pere de Galligants. La Comissió de Monuments va aconseguir aplegar un
grup d’intel·lectuals que seran el bressol de la publicació la Revista de Gerona
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indústria local) i sobre l’Administració pública, en tos els seus camps (higiene,
embelliment, policia, serveis públics, comoditats, transports, allotjament...).
De fet, la Societat d’Atracció de Forasters i Turistes de Girona s’havia
proposat des dels seus inicis fer una activa campanya propagandística i
publicitària dels tresors artístics i les belleses naturals de la ciutat. No és
d’estranyar, per tant, que fos aquesta mateixa societat la promotora
d’algunes de les primeres guies de viatges de la població i dels primers
concursos de cartells turístics que s’havien fet. Com expressa Aragó (1982), la
Societat (integrada entre d’altres per Rafael Masó, Cassià Costal, Josep Norat,
Jaume Sagrera o Bonaventura Carreras), no només procurava la promoció de
la ciutat, sinó que buscava la dignitat del servei. En certa manera, la Societat
intentava preservar l’atmosfera urbana i el ritme convencional de la vida
social, més enllà de l’activitat turística. Malgrat tot, el balanç de la Societat
serà més que discret.
Les guies turístiques d’aquest període ja no estan orientades a viatgers
erudits: la informació és molt més actualitzada i els documents són menys
voluminosos, més pràctics. El llenguatge perd la retòrica del XIX i cerca un to
més divulgatiu. Un exemple il·lustratiu és la primera guia editada en català,
que sota el nom de Girona fou escrita per Carles Rahola el 1925. La reducció
del tamany de les guies està acompanyada d’un increment en la informació
pràctica (adreces, preus, horaris...), que dibuixa un nous prototipus de
viatger. Malgrat tot, el creixement de l’oferta turística no fou massa
important. Sabem que el 1905, la ciutat disposa només de sis establiments,
mentre que el 1931 la Guia Oficial d’Hospedatge registra tretze establiments
(entre hotels i posades) i una capacitat de 381 places (271 habitacions). Pocs
anys després, la ciutat ja comptava amb 21 establiments.
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La proclamació de la República coincidí amb un nou plantejament de la
política turística. Mentre que la dictadura de Primo de Rivera havia donat una
certa importància a aquesta activitat, sembla com si el nou govern plantegés
una certa marxa enrera. Així, el desembre de 1931 un decret va suprimir
definitivament la Direcció General de Turisme. Tanmateix, el juny de 1932 el
Patronat Nacional de Turisme va traspassar bona part de les seves
competències a la Generalitat de Catalunya per a l’organització i el
desenvolupament del turisme en el país. Per tant, la Generalitat va disposar
d’un grau d’autonomia important en la gestió pública del turisme.
La Generalitat creà de forma gairebé immediata l’Oficina de Turisme de
Catalunya. Aquest organisme gestionà les oficines d’informació que havia
creat el Patronat estatal i que estaven situades a La Jonquera, Puigcerdà,
Portbou, Girona, Tarragona i Barcelona. Aquest organisme, amb un pressupost
certament limitat, va iniciar la promoció del país basant-se essencialment en
els seus atributs culturals i, en menor mesura, naturals 11. La Guia
Autoòmnibus de Catalunya, publicada el 1934, testimonia la rellevància dels
recursos culturals en la definició de l’oferta turística del país12. En aquest
context, Girona s’inscriurà en els circuits culturals que neixen des de
Barcelona i que s’uneixen a la tradició turística de la ciutat, com a ciutat de
pas en el circuit que connecta Catalunya amb França. És un moment
important en la història del turisme gironí: mentre que la tradició turística de
la ciutat s’havia limitat a la seva condició geogràfica, la seva situació en el
11

.- És molt il·lustratiu el catàleg de cartells turístics que va editar l’Oficina de Turisme
durant la seva curta existència (1932 – 1936): “Empúries”, “Puigcerdà”, “La Costa Brava”,
“monestir de Ripoll”, “Esports d’hivern al Pirineu català”, “S’Agaró”.
12
.- La guia planteja quatre excursions d’una jornada: Barcelona – Poblet, Barcelona – Santes
Creus, Barcelona – Vic i Barcelona – Cardona – Solsona – Berga. També planteja quatre
excursions de tres jornades: Barcelona – Girona - Besalú – Olot – Vic; Barcelona – l’Escala –
Empúries – Cadaqués – El Port de la Selva – Sant Pere de Roda - Llançà; Barcelona – Blanes –
Tossa – Sant Feliu de Guíxols – Palafrugell; Barcelona – Berga – La Pobla de Lillet – Fonts del
Llobregat – Ripoll – Vic.
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corredor que uneix Europa i Catalunya, ara trobem els primers indicis d’una
activitat turística guiada per l’interès cultural i monumental de la ciutat.
Basat sobretot en la demanda de Barcelona, Catalunya crea una primera xarxa
d’itineraris culturals en la que se situa la vella Girona.
Durant la dècada dels anys 30, s’han consolidat les primeres iniciatives
turístiques que posen en valor la façana litoral i que reorienten la geografia
turística de l’àrea de Girona. El 1928 s’inicien les excursions marítimes des de
Barcelona a les principals localitats de la Costa Brava (els Viatges Blaus), que
coincideix amb l’aparició de les primeres urbanitzacions turístiques (Sant Elm
el 1925, S’Agaró, el 1924) o la projecció internacional de Tossa (Zugel, Kars,
Chagal), l’assentament de Madaleine Carroll a Calonge...
Els primers passos del turisme litoral coincideixen amb l’aparició de les
primeres plataformes preocupades pels efectes del turisme sobre el territori.
És l’època en que l’ADLN (Amics de l‘Art Nou) o el GATCPAC (Grup
d’Arquitectes

i

Tècnics

Catalans

per

al

Progrés

de

l’Arquitectura

Contemporània) actuen per a difondre els postulats de Le Corbusier o Gropius,
l’època en què Rubió i Tuduri intenten establir a Catalunya un regional
planning, l’època dels primers esforços conceptuals i materials per a crear un
model urbanístic singular a S’Agaró o Sitges. Aquests grups van tenir una
aportació destacada en la Conferència de la Costa Brava que es va celebrar a
Girona l’agost de 1935.
La Guerra Civil espanyola i la immediata postguerra suposen el final d’aquest
període. Un trencament massa brusc per un fenomen que tot just havia
començat a agafar certa embranzida. Per posar algun exemple de la situació
de crisi, hem constatat que en el pressupost ordinari de l’Ajuntament de
Girona de 1947 no hi ha cap partida destinada a turisme. El drama de la
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guerra suposarà la fi de moltes de les institucions i iniciatives gironines
arrelades durant aquests anys. El panorama de propaganda turística local
també s’empobreix notablement durant aquests anys. Les primeres edicions
de guies de viatge reapareixen a finals dels anys 40, en un temps encara de
duríssima postguerra, que en el cas de Girona és especialment dura per les
inundacions de 1940 i 1943.

3.1.3. El canvi d’escala: el turisme fordista del litoral (1950 –
1980)
Els primers anys de la dècada dels 50 s’inicia un nou període turístic que es
caracteritza per la generalització de les vacances i per l’homogeneïtzació de
l’oferta (les destinacions) i la demanda (les pràctiques i necessitats)
turístiques. El nou model turístic va tenir en l’Estat espanyol un excel·lent
escenari per al seu desenvolupament: preus baixos, proximitat, exotisme,
estructura empresarial molt feble, legislació generosa amb la inversió
estrangera, paisatge i climatologia (Cals, 1982). Des dels seus inicis, el model
turístic fordista es caracteritzà per un creixement espontani i mancat de
planificació. El paper de l’administració pública des dels primers anys de la
dècada dels 50 va ser molt ambigu: d’una banda, l’esperit reglamentista
detallava fins i tot la llargària de les banyeres de les habitacions hoteleres;
d’altra banda, però, es mostrava indiferent davant de l’aparició d’una nova
lògica espacial que entrava en contradicció amb la lògica del vell espai litoral.
En el decurs d’aquests anys, les directrius i competències del turisme
espanyol estigueren centralitzades en mans del Ministeri d’Informació i
Turisme creat del 1951. L’any 1952, el Ministeri publica les directrius pel
primer Pla Nacional de Turisme. En el capítol tercer dedicat als objectius
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d’Interès Turístic fa un breu menció a la ciutat de Girona, en una lacònica
referència on diu “ciudades o zonas de ciudades declaradas monumento
nacional, que conservan su vida y son dignas de visitarse por su carácter y los
recuerdos históricos y artísticos que poseen entre las que figuran Santiago,
Santillana del Mar, Toledo, Avila, Gerona (...)”.
L’oficina d’informació de la Direcció General de Turisme a Girona recull l’any
1951 en la publicació Itinerarios un total de 16 allotjaments turístics: tres
hotels, set fondes, una posada i cinc cases d’hostes. Pocs anys després, 1957,
la Guia Hotelera de la Província de Girona editada per la Junta Provincial de
Información, Turismo y Educación. L’oferta turística local dels anys 50
comença a patir els efectes de l’inici d’un moviment turístic que primera la
costa en detriment de la ciutat. La pèrdua de posicionament turístic de la
capital es va fent palès a mesura que ens endinsem en aquest període. Dels
anys 50 es també la revista Gerona Turística editada per la Direcció de
Foment del Turisme. Aquesta publicació és un recull d’articles de les
localitats més turístiques de la província. El canvi estratègic es comença a fer
palès. Girona ciutat anirà perdent autonomia per passar a formar part d’una
regió més àmplia, on altres localitats tenen igual o més importància que la
capital.
El 1951, Foment de Girona considerava 46 municipis d’interès turístic, que
pertanyen a entorns geogràfics molt diversos: el litoral, els Pirineus, els
conjunts monumentals de l’interior, els entorns naturals i paisatgístics... Per
això, les ciutats d’interès turístic són Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Lloret,
Tossa i Blanes, però també Girona, Figueres, Puigcerdà o Alp. La promoció
turística havia optat, en una primera fase, per diluir l’oferta turística del
litoral entre el conjunt de les comarques gironines. Els inicis de la política
turística de l’administració provincial podien haver estat el preàmbul d’una
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concepció més oberta de l’espai turística (seguint el model de la Costa Blava
o l’Adriàtic), en el que unidimensionalitat del litoral fos compensada per la
diversitat de l’interior. L’Assemblea de la Costa Brava marcà l’inici del canvi
de rumb: L’11 de setembre de 1952 es reuneixen a Palafrugell els
representants del municipis del litoral, un símptoma evident de la voluntat de
singularitzar el turisme de la costa.
Els acords de l’Assemblea mostren clarament aquesta voluntat: (a) la millora
de l’oferta hotelera, a partir de la promoció (amb el recolzament públic)
d’una sèrie d’establiments disseminats per tot el litoral; (b) la construcció
d’una autopista que enllaci la costa meridional de Blanes i Lloret amb el Cap
de Creus i (c) la necessitat de redactar unes normes d’urbanització, que es
concretaren en les Normas para la protección del paisaje de la Costa Brava,
redactades per la Comissió Provincial d’Ordenació Urbana, el 1953. Aquestes
normes van ser un esforç interessant per fixar una lògica urbanística
específica per al nou espai turístic, però l’aprovació de la Llei del Sòl el 1956 i
la redacció immediata dels plans generals municipals les deixà sense efecte.
A partir d’aquest moment, el centre de gravetat de l’activitat turística es
desplaça definitivament al litoral i la ciutat de Girona restà progressivament
allunyada dels fluxos internacionals. Així, el 1963 se celebra a la capital la
Primera Assemblea Provincial de Turisme: Les referències a la ciutat de
Girona són gairebé nul·les. En aquesta assemblea es varen discutir aspectes
vinculats els allotjaments turístics, obres d’infrastructura, serveis de
transport i, sobretot, a la dinamització de la Costa Brava: “La provincia de
Gerona se enorgullece justamente de la extensión internacional a que ha
llegado la fama de la Costa Brava (...). Igualmente, reivindica para Gerona el
derecho de amparar con el suyo el nombre de la Costa Brava”. Així mateix, el
1965 la Comissió Provincial d’Urbanisme i Arquitectura publica un informe
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sobre la Costa Brava on es plantegen problemes i solucions de caràcter urbà,
paisatgístic, logístic, turístic i geopolític propis de la zona costera. També,
una investigació realitzada per Rogelio Duocastella, publicada l’any 1969,
sobre la sociologia del turisme internacional, se centra en la Costa Brava i el
Maresme com a marc d’estudi13.
Tot i això, el 6 de març de 1964 es constitueix a Girona el Centre d’Iniciatives
i Turisme (CIT) de la ciutat. L’objectiu principal d’aquesta entitat és la de
promocionar el turisme i informar als visitants sobre qualsevol dada que
puguin necessitar. Una de les primeres iniciatives del CIT foren els “dimarts
turístics” que havien arribat a mobilitzat 15 agències de viatge i aplegar a la
Devesa fins a 70 autocars. La iniciativa però, segons diuen Riera i Dalmau
(2000), va morir d’inanició.
El 1976, la creació del Patronat Costa Brava Girona, sota els auspicis de la
Diputació de Girona, no pot evitar el sobrepès turístic de la façana marítima.
La majoria d’iniciatives dutes a terme per aquesta entitat entre els anys 1976
i 1983 fixen els seu punt de mira en el litoral gironí. Així, el 90% del material
informatiu editat pel Patronat: fulletons, pòsters, dossiers, llistes de preus i
manuals professionals, fa referència a la Costa Brava. Per posar un exemple,
hem trobat només dos models de pòsters turístics de la ciutat de Girona

13

.- Podem constatar unes poques excepcions notables. Per exemple, la revista S’Agaró que
editaren des de finals de la dècada dels 50 els promotors de la urbanització, dedica moltes
pàgines a la ciutat de Girona. En el número de 1961, Josep Pla obre la revista amb un extens
reportatge de la ciutat de Girona, que s’allunya dels cànons romàntics: “Es el tiempo, el paso
del tiempo, el tiempo como historia convertido en huellas sucesivas –en huellas de piedra
dura, dura y limpia. Pero luego esta variedad de formas sucesivas de vida se agavilla en un
haz, forma un concertante, una sinfonía de piedra y surge una ciudad como la que tenemos a
la vista”. Pla ofereix una lectura integral de la ciutat, en oposició a la mirada fragmentada
del Romanticisme. Les peces més singulars de Girona són, segons el seu parer, el claustre
romànic de Girona (ignorat, per exemple, per Laborde) i el monestir de Sant Pere de
Galligants (“es una pequeña joya oculta en la sombra de la catedral, recóndita y tímida,
prodigiosamente sugeridora”).
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publicitats per l’entitat en el decurs d’aquests 8 anys. També, les insercions
publicitàries en els mitjans de comunicació o els diversos estudis publicats
evidencien l’interès del Patronat per potenciar el turisme de la costa.
L’oferta turística de la ciutat es dilueix lentament. Les darreres formes
d’allotjament que encara subsistien en el perímetre del Barri Vell acaben
tancant, de manera que la geografia turística (la localització dels pocs
establiments d’allotjament) es desplaça cap el Mercadal i l’eixampla. El 1973,
el Ministre d’Informació i Turisme Alfredo Sánchez Bella visita el castell de
Montjuïc amb la intenció de construir un Parador de Turismo, però la
iniciativa finalment no va prosperar.
Per això, durant aquest període les guies i fulletons passen a tenir un abast
provincial. Es posa en valor el litoral gironí i, per contra, perd importància
Girona capital i el rerepaís. La Costa Brava representarà la imatge utòpica
dels llocs de sol i platja. D’aquesta època només hem pogut recopilar dues
guies centrades exclusivament en la ciutat de Girona. La primera, Gerona
editada per Joaquim Pla i Cargol, l’any 1966, que segons constata Nadal
(1981) tingué poca difusió; la segona, Girona Vella 2 de Jaume Marquès i
Casanovas (1979) que pel tipus de document es tracta molt més d’una guia
històrica que turística (de fet és el resultat de recopilar una sèrie d’articles
sobre la ciutat apareguts en el diari Los Sitios). A mesura que ens endinsem
en el període fordista, les guies aniran substituint la informació per la imatge.
Les il·lustracions, poc a poc, treu protagonisme a la paraula escrita. És el pas
de l’erudició a la divulgació.
Els anys 60 el centre històric de la ciutat de Girona concentrava gran part de
la vida de la localitat. Com diu Nadal (2003): “era en bona mesura el rovell de
l’ou. Ho era per l’administració, per l’educació, per la religió, i fins i tot per
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la prostitució”. El barri vell transpirava vida; sempre ple de gent i
d’activitats. Una intensitat que contrastava amb la imatge grisa, trista i
humida d’un barri que ja començava a estar massa decrèpit. Un espai en
concordança amb aquells anys de franquisme ancorats en uns valors
decadents. Durant aquest període, el Barri Vell és objecte d’una intervenció
important. Per exemple, es reformen algunes de les imatges de les fornícules
de la façana principal de la Catedral, es finalitza l’obra de la porta dels
Apòstols de la seu (1975), s’inicia el Passeig Arqueològic (1959–1961), es
restaura la plaça dels Jurats (1963)... Són actuacions estridents, que
atempten contra l’esperit del patrimoni i que deixen una trista herència
(dures cicatrius) en el perfil petri del Barri Vell. Segurament l’expressió més
acabada d’aquesta intervenció serà el Pòrtic de la Plaça de les Àligues,
feliçment derruït a finals dels anys 70.
Les actuacions en el Barri Vell no són sinó un símptoma de la degradació
urbana del desarrollismo. Aviat s’evidenciarà que el Pla General de 1955 no
disposa dels instruments per assumir el fort creixement urbà dels 50 i 60. Per
això, el Pla del 1971 és més una forma de donar legalitat a un procés
urbanístic espontani i especulatiu que un nou marc normatiu. Entre els dos
plans generals, el Pla Parcial del centre comercial, el “Pla Perpinyà” havia
creat una plataforma artificial en el llit del riu, al temps que desplaçava la
centralitat tradicional del Barri Vell cap a un nou espai simbolitzat pels
gratacels. L’skyline de la Catedral i Sant Feliu es trencava per l’aparició de
nous elements, que actuen com la metàfora de la pèrdua de pes del Barri
Vell:
“La plaça de la Catedral va emmudir, les botigues van anar tancant
(...). Pisos i més pisos anaven quedant buits i els propietaris no sentien
cap estímul per rehabilitar-los. No es volien gastar diners en un
patrimoni no rendible i per un parc d’habitatges pel qual no hi havia
demanda o, com a molt, només una demanda residual. El Barri xino
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també va decaure. Va perdre alegria i va guanyar marginalitat i
sordidesa” (Nadal, 2003).

Aquest és l’escenari de la transició. Un barri envellit, receptacle de la misèria
i la marginació. Una ciutat trencada pels efectes del desarrollismo, que
havien creat un mosaic d’estructures urbanes inconnexes (Vicente, 1999). Un
barri antic allunyat de la nova ciutat, que ha perdut la seva condició de
centre de referència urbana. I una activitat turística que ha renunciat al
model francès i concentra l’atracció en una finíssima pel·lícula litoral, lluny
dels fluxos interiors.

3.1.4. La ciutat amb turistes (1980 - 2004)
En els inicis de la dècada dels 80 s’amunteguen els canvis: un nou sistema
polític permeté recuperar la dignitat de la iniciativa local i cimentar el procés
de re-construcció de les ciutats; la crisi dels 70 i els primers moviments de
protesta (emmarcats pel Debat Costa Brava) comencen a qüestionar la
validesa del model tradicional del turisme litoral; de forma natural, els fluxos
turístics inicien un lent camí cap a l’interior i dibuixen una geografia en tres
dimensions, més enllà del perfil pla del litoral (Besalú, Peratallada, Figueres
i, òbviament, Girona). És el moment en què alguns autors (Donaire, Fraguell i
Mundet, 1997) han situat l’inici del viratge del model turístic. Tanmateix, és
probable que la fita més significativa sigui el Pla Especial de Rehabilitació
Interior, el PERI que transformarà el fons i la forma del Barri Vell de Girona.
El Pla Especial del Barri Vell és la plasmació d’una utopia urbana. Neix en el
context de la profunda capacitat de transformació dels primers anys de
democràcia local i també amb el rerafons teòric i pràctic de les iniciatives
angleses, franceses i sobretot italianes. Els primers passos del pla neixen amb
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l’eco no dissimulat dels plans de Bolonya, de Liverno o el polèmic miratge
amb Florència14. El projecte de ciutat intenta reconstruir el desgavell de
l’acció urbana franquista, amb una acció contundent en el core històric. El
Barri Vell era en aquell moment un veritable receptacle de misèria i
degradació, com constaten de forma colpidora els diversos registres
fotogràfics de l’època. Tanmateix, l’actuació en el PERI anava més enllà de
l’esforç per recuperar la dignitat dels habitants de l’espai medieval: la
recuperació del centre era també un intent per tornar a modelar l’estructura
urbana a partir del seu referent històric. Reconstruir la ciutat medieval era la
condició necessària (no suficient) per reconstruir la ciutat.
S’ha escrit molt sobre el procés i els resultats del Pla Especial. Ens remetem a
l’extensa bibliografia sobre el tema (Vicente, 1999; Nadal, 1988, 1997, 2003,
Español, 2003; Birulés, 1997, 2003). Ens interessa en aquest punt centrar-nos
en els elements del pla que van tenir una major repercussió en el procés
turístic posterior: (a) la creació d’un espai viu, (b) el frontis de l’Onyar, (c) el
Passeig de les Muralles, (d) la rehabilitació monumental i (e) la dinamització
comercial.
A diferència d’altres processos de rehabilitació urbana, el PERI del Barri Vell
se sustenta en la necessitat de crear ciutat. No és un escenari per al consum
dels visitants, ni una estratègia del patrimoni pel patrimoni, sinó un esforç
conscient de dotar l’espai urbà de la matèria primera de la ciutat: els
ciutadans.

Per

això,

el

pla

és

possibilista

i

defuig

dels

principis

conservacionistes: “El Pla establirà en cada cas el grau d’adaptació de la
funció a la forma; en aquest sentit l’arquitectura preexistent haurà de

14 .- El debat sobre la florentinització de la ciutat portà el seu alcalde, Joaquim Nadal, a
afirmar que “Girona vol ser Girona” per reafirmar l’existència d’una via gironina singular,
més enllà de les referències evocadores d’altres ciutats.
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respectar-se fins el moment que aquest respecte impliqui la impossibilitat
física d’una correcta rehabilitació”. També en aquest sentit, el Pla planteja
un sistema de vialitat que privilegia l’accés dels vianants, però que és
conscient que la negació absoluta dels vehicles implica una negació de la seva
funció residencial.
La condició d’espai residencial crea un escenari viu. Els visitants no entren en
un museu fossilitzat, sinó en una estructura vital, complexa, dinàmica i
contemporània. Potser la principal capacitat d’evocació d’aquest espai és la
seva condició a-turístic, la percepció que el Barri Vell no s’explica pels seus
visitants, sinó a l’inrevés.
De forma gairebé immediata a la mateixa aprovació del Pla, l’Ajuntament
inicia un projecte de rehabilitació de les façanes del riu Onyar, de la mà dels
arquitectes del Pla (Fuses, Viader i Pla, amb el recolzament dels pintors Faixó
i Ansesa). L’actuació simultània en el llit del riu i en les façanes van crear
l’escenografia simbòlica més rellevant d’aquest període. Sobtadament,
l’avantsala del Barri Vell estava presidida per un frontis que creava una nova
estructura horitzontal, una continuïtat cromàtica, que precedeix els volums
grisos i blancs de l’interior. Al marge de la polèmica (fou abans el referent o
la referència, la imatge o la coincidència?), aquest procés generà dos efectes
turístics essencials. En primer lloc, marcà la frontera de l’espai visitable, de
manera que inconscientment creava una frontera artificial entre el recinte
oriental i el Mercadal; en efecte, en la mesura que el projecte reforça el
paper de frontera de l’Onyar, dificulta la integració turística entre les dues
ribes del riu. En segon lloc, la nova paleta de colors actua de forma
immediata en la semiologia del visitant: el turista re-coneix el símbol, el codi
turístic que indica l’adscripció de la ciutat al catàleg de ciutats medievals.
Per això, la més violenta transformació de la imatge romàntica de Girona ha
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estat la substitució de la mirada extrovertida de la ciutat des de Pedret, per
l’angle introvertit des del Pont de Pedra o el Pont Eiffel.
La segona obra emblemàtica del PERI del Barri Vell és la rehabilitació del
Passeig de les Muralles. La vella muralla del segle XIV, que marcava els límits
de la ciutat amb els darrers contraforts de les Gavarres, és objecte d’un
procés de rehabilitació que permet crear un llarg corredor urbà (més d’un
quilòmetre), que parteix de la part de la ciutat vella i s’enlaira fins a les
cotes més elevades. El nou passeig actuarà en un doble sentit: en primer lloc,
crea un nou graf urbà amb un increment sensible de l’accessibilitat; en segon
lloc, permet contemplar la ciutat vella des de fora i identificar les fites
monumentals més destacades del recorregut.
L’obra de les Muralles és una intervenció que simbolitza la nova actuació
sobre el patrimoni medieval. Els acabaments de les muralles es realitzen amb
un material que defuig de la simulació de la pedra i marca el contrast amb
l’obra antiga; de fet, totes les operacions eviten el pessebrisme i aporten
unes dosis molt contingudes de modernitat en el procés de rehabilitació
(torres, passarel·les, escales..). Altres operacions emblemàtiques tenen la
capacitat d’evocar el passat sense abocar l’operació a una plasmació de la
nostàlgia, una reproducció a escala de l’original desaparegut: L’excel·lent
rehabilitació de les Àligues (Fuses i Viader), l’edifici de les Beates (Fuses i
Viader), la Facultat de Lletres (Bosch, Tarrús i Vives) o les diverses actuacions
privades. El resultat és un espai urbà dinàmic, en el que el turista és abocat a
un joc de temps i espais, allà on el present no renuncia al passat però juga
també amb el futur.
En aquest marc hem d’entendre les actuacions per a la rehabilitació de
l’activitat comercial. Inicialment, l’estructura comercial del barri era molt
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tradicional, orientada al servei de l’àrea d’influència més immediata (Birulés,
2003). El Pla va potenciar una reconversió del model comercial a partir
d’operacions convencionals: una aposta per la vianalització, una millora de
l’escenografia urbana en els principals corredors (Ballesteries, Força, Rambla
i carrers gremials) i una conversió lenta dels elements estètics exteriors, que
ha creat una de les principals concentracions comercials de la ciutat. Aquest
és l’àmbit en el que la connexió de les dues ribes de la ciutat ha estat més
efectiva: la remodelació de les artèries paral·leles de la riba oest (Santa Clara
o Carrer Nou) han creat un circuit comercial molt rellevant, en el que les dues
peces encerclades per la muralla formen part del mateix itinerari. Com
veurem, Girona es caracteritza perquè la geografia comercial no ha
abandonat els límits de la vella ciutat, a diferència de moltes altres ciutats
monumentals.
Aquesta és la paradoxa. El Pla ideat per a la residència, per a l’activitat
universitària, per a la reactivació comercial, per a la localització dels
equipaments administratius, per a la construcció en definitiva d’un espai
urbà, esdevé sense voler-ho un pla turístic. En aquest sentit, és sorprenent la
desídia amb la que el Pla tracta el turisme, a diferència d’altres PERI de
ciutats espanyoles:
“Per últim, la tendència cap a una millora de l’oferta turística i
especialment de l’oferta hotelera és un objectiu que el Pla no pot
ignorar, si bé l’actuació fonamental en aquests camps no és
evidentment de caire urbanístic, sinó que ve canalitzada a través
d’una acció coordinada d’iniciatives a partir del municipi, d’una
integració del sector a l’estructura productiva de la ciutat. Tanmateix,
el Pla pot oferir una sèrie de mesures indirectes, lligades en general a
la millora qualitativa de tot l’espai físic del centre històric, que
afavoreixin aquest objectiu”.
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Segurament aquesta és la lliçó: La creació d’una ciutat amb dignitat urbana,
amb un procés de recomposició del seu teixit urbanístic o d’ampliació dels
espais de convivència, unit amb un procés de millora de la qualitat de vida
crea un viratge en la imatge col·lectiva de la ciutat. Ara, la ciutat apareix en
els principals rànquings de l’Estat, en les guies especialitzades de viatges, en
l’imaginari col·lectiu de la ciutat desitjada o en les admirades glosses dels
referents ideològics de l’època (Edgar Morin, George Steiner, Noam Chomsky,
Richard Rortry, Illya Prigogine 15...).
Per això, no serà fins la dècada dels 90 que el turisme s’integra en les
estratègies urbanes, si bé sempre amb una discreta evocació. El 1994 s’aprova
a Girona el Pla de Ciutat que pretén fer de la ciutat un centre econòmic i
cultural de rang europeu. Els objectius del pla que fan referència explícita al
turisme estan recollits a la línia estratègica 2 i es basen essencialment en el
recolzament a iniciatives empresarials i professionals del sector turístic, fer
de la ciutat un centre de turisme urbà de referència europea, i consolidar la
capitalitat de Girona en matèria de serveis turístics en l’àmbit català. La
gestió municipal en matèria de turisme derivada del Pla Ciutat actua
bàsicament en dues línies: (a) la cooperació pública - privada i (b) la
globalitat (la promoció del conjunt de la ciutat).
Ja el 1988 havia iniciat la seva activitat l’Oficina de Turisme de Girona com a
resultat de la integració de les dues oficines que hi havia fins el moment, la
de l’Ajuntament i la de la Comunitat Autònoma. El règim de la nova oficina de
turisme es va establir per un Conveni Interinstitucional entre l’Ajuntament i
la Comunitat Autònoma. La nova Oficina de Turisme se situa en una antiga
sala d’exposicions rehabilitada, en l’entrada del principal corredor turístic de
15

.- I que ens confirma que la Càtedra de Pensament Ferrater i Mora ha actuat com un
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la ciutat vella, la Rambla. Més tard, el 1994 es va obrir el Punt de Benvinguda
amb dos objectius:
a.

Oferir informació de caràcter local per ajudar a descongestionar
l’Oficina de Turisme, al mateix temps que s’oferia un servei els turistes
que accedien al Barri vell per la cara nord.

b.

Esdevenir el centre operatiu del sector privat local, tant per la creació
d’ofertes, projectes i iniciatives com per la seva comercialització. De
fet, molts dels productes turístics locals de la dècada dels 90 tenen el
seu origen el Punt de Benvinguda: la creació de l’Associació de Guies
de Turisme locals, la promoció de visites guiades temàtiques, la
comercialització de paquets turístics per les agències de viatges, els
convenis amb l’Associació d’Hostaleria de Girona, els convenis de
formació amb la Universitat de Girona, o el Conveni entrada múltiple
als Museus de la Ciutat.

El Punt de Benvinguda coincideix amb l’obertura del pont que uneix els
aparcaments de la Devesa amb la Plaça de Sant Feliu, desplaçat en relació al
que preveu inicialment el Pla. Aquest nou eix controvertit ha creat el
principal circuit d’entrada a la ciutat antiga i en pocs anys ha superat el Pont
de Pedra com a porta d’accés al Barri Vell. En l’estudi veurem que aquest
procés ha creat una nova forma de consumir l’espai antic, ja que la visita
s’inicia de forma immediata amb la concentració patrimonial del triangle
Banys Àrabs – Sant Feliu – la Catedral.
En el catàleg d’iniciatives amb una incidència turística podem constatar el Pla
Especial d’equipaments, aprovat el 1989; el Pla Especial de Protecció del

excel·lent instrument de promoció de la ciutat.
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Patrimoni el 1995, que determina el règim de protecció dels béns mobles i
immobles

declarats

béns

culturals

d’interès

local;

els

projectes

de

senyalització per als visitants, a partir dels criteris dels serveis de patrimoni
cultural i urbanisme de la ciutat; o la malaurada concessió administrativa d’un
tren articulat amb itinerari pel Barri Històric, que entra en funcionament el
1995.
Tanmateix, el projecte més ambiciós de Girona ha estat la recuperació del
llegat de la comunitat jueva. La fundació del Patronat Municipal el Call Jueu
constituïda el 1992 per l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la
Generalitat de Catalunya, ha representat la ferma voluntat de la ciutat per
recuperar i valoritzar els 600 anys d’història i herència jueva, a partir de la
reconstrucció del Call, la rehabilitació del Centre Bonastruc ça Porta com a
Museu d’Història dels jueus, i la creació del Centre d’Estudis Nahmànides.
Dues de les actuacions més significatives en matèria turística han estat la
creació del la xarxa “Camins de Sefarad” [www.caminosdesefarad.org] amb
diverses ciutats espanyoles que també disposen de llegat jueu i l’obertura del
museu dels jueus a les dependències del centre Bonastruc ça Porta.
En aquest període constatem també l’aparició de les primeres iniciatives de
caràcter europeu. Per posar alguns exemples mencionarem els programa
PACTE i PROGRESS. El Programa PACTE “Cultura sense fronteres” d’Intercanvi
d’Experiències en matèria turística es va desenvolupar entre gener de 1995 i
març de 1996 entre sis ciutats europees per contrastar experiències i
actuacions en matèria turística. El programa PROGRESS: Prospection
Geophysical, Research and Selective Excavation s’emmarca en el Programa
Europeu de Cooperació Interregional i d’Innovació Econòmica Regional.
S’inicia el juliol de 1997 amb l’objectiu d’avaluar l’eficàcia de l’aplicació
tecnològica en la prospecció de vestigis històrics amb la finalitat de protegir-
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los i promoure’ls. Una de les aplicacions directes en l’àmbit turístic fou la
creació d’un itinerari, en format visita guiada, que sota el nom de El Darrer
son seguia com a fil conductor el tema de la mort des de diferents
perspectives (tradicions, ritus, manifestacions artístiques relacionades...), ja
que aquest havia estat l’aspecte coincident en les diferents vestigis
investigats.
En el moment en que s’inicia el projecte, el model turístic de la ciutat està
molt lluny de la descripció dels 70. L’oferta de serveis d’allotjament ha
arribat al màxim de la seva història. Avui Girona compta amb 29 establiments
d’allotjament, entre els quals hi ha un alberg de joventut, inaugurat el 1990
en una finca noble adquirida per l’Ajuntament. L’exposició de flors s’ha
consolidat com una mostra que combina l’exhibició ornamental amb
l’obertura dels espais monumentals de la ciutat, amb uns 100.000 visitants
anuals. Les Fires de Sant Narcís, Temporada Alta o el Festival de Músiques
Religioses completen l’oferta de turisme efímer de la ciutat. Mentrestant, les
primeres obres del Palau de Congressos testimonien l’aposta pel segment de
les MICE. Potser la principal metàfora urbana d’aquest procés sigui la
construcció en el recinte emmurallat d’un nou gran hotel.
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3.2. Les peces del patrimoni a Girona. Un catàleg
monumental
“Veig de seguida el buit clar d’un claustre confós, i la sortida a un racó
encisat entre contraforts i ruïnes, tot vestit de verdor; i des d’allí una
vista, al lluny, d’enderrocs de muralla i el sol batent en terres nues;
als nostres peus un daltabaix de torrenteres seques; i nosaltres
encisats en aquell redós tan fresc i silenciós... Sols un monument, la
sonoritat d’unes campanes en l’alçària invisible dels grans murs
ombrius...”
Joan Maragall

És possible que l’encant ocult de Girona, de la vella Girona, s’amagui en el
seu conjunt. Bastida sobre una topografia irregular (que propicia alts i baixos,
fondàries i turons), la pàtina dels segles ha creat una composició singular.
Constreta ens uns límits massa prims (a llevant les Gavarres, a ponent el riu),
els blocs de pedra semblen amuntegar-se en un joc de volums i alçàries
sempre improvisat: carrers estrets, places diminutes, arcs que sobrevolen les
escales, escales que ocupen (i gairebé foragiten) una plaça, espais verds que
zigzaguegen la muralla... Des dels seus orígens (un triangle incòmode on
encabir la retícula romana), la ciutat de Girona ha improvisat una geografia
urbana única. I aquest és segurament el seu principal atractiu. L’estrany ordre
que sembla presidir la ciutat creada sempre lluny dels cànons.
Tanmateix, en aquest epígraf plantegem una dissecció dels elements que
integren el conjunt, un breu recorregut per les principals fites que, com sosté
Joaquim Español, constitueixen l’estructura vertebradora de la ciutat. Hem
dividit l’epígraf en dos parts complementàries: en primer lloc, presentem un
breu catàleg dels nodes turístics més rellevants de la ciutat; en segon lloc,
analitzem la seva accessibilitat turística.
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3.2.1. Una guia de monuments
Aquest capítol presenta una relació dels nodes que hem seleccionat en
l’estudi del comportament dels visitants. A partir sempre de fonts indirectes,
destaquem els principals atributs dels 28 nodes que integren l’oferta turística
del Barri Vell. La selecció dels nodes s’ha realitzat a partir de l’estudi de les
guies turístiques de Girona, les entrevistes qualitatives amb operadors
turístics de la ciutat i l’observació directa16.

La Catedral
La Catedral de Girona és la imatge que defineix la fisonomia de la ciutat.
L’inici de la seva construcció se situa a l’any 1038, quan el bisbe Pere Roger
ordena la construcció d’un temple romànic de planta basilical. La seu
romànica, que avui només conserva el claustre i la torre de Carlemany 17, va
ser substituïda per una nau gòtica. Com expliquen Freixas i Nolla (2003): “A
començament del segle XIV el bisbe Guillem de Vilamarí denunciava abans
d’ocupar la mitra les estretors i les incomoditats del presbiteri romàntic i la
seva insuficiència per acollir els gironins, cada cop més nombrosos”.
La decisió de renovar l’antiga església romànica data de 1313, si bé les obres
no van acabar fins el segle XVIII, un llarg periple pel que ha acabat essent
l’edifici més emblemàtic de la ciutat. Durant tot el procés de construcció van
haver de conviure el temple romànic i la nova seu gòtica. A mitjans del segle
XIV es va consagrar el nou presbiteri i l’altar de la Catedral. Les obres de la
16

.- Hem ordenat els nodes d’acord amb els resultats de l’estudi de freqüentació, de manera
que l’ordre de presentació coincideix també amb el lloc en la jerarquia de visites dels
monuments del Barri Vell.
17
.- El claustre i la Torre es poden visitar conjuntament amb el Tresor de la Catedral, amb el
pagament d’una entrada única.
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nau central, en canvi, van ser més llargues i costoses, perquè la traça prevista
de tres naus es va canviar per la d’una sola nau, i el nou projecte va ser
sotmès a consulta els anys 1386 i 1416. Més de mig segle en què les obres de
la Catedral van restar aturades (Aragó, 1981). Finalment, quan es reprèn la
construcció, s’opta per la nau única de gairebé 23 metres, la coneguda “nau
gòtica més ampla del món”. La darrera pedra de la nau es va col·locar el 1604
(Freixas, 2003). Al llarg dels segles XVII i XVIII la Catedral va adquirint
l’estructura actual.
El conjunt de l’escalinata, la façana i el campanar conformen en paraules de
Josep-Ramón Triadó (2003) “un tot unitari en el qual l’espai urbanístic i
teatral es fonen en una sola cosa”. La façana barroca fou un projecte de Pere
Costa. El model d’aquest frontispici es caracteritza pel joc de columnes i
fornícules, frontons, sobrecapitells figuratius, rosassa i el coronament amb
finestres i balustrada. Segons Triadó (2003) l’aspecte escenogràfic de la
façana es deu a “la diferent alçada de les seves columnes que a mida que
pugen els cossos es fan més curtes, equilibrant de manera admirable

el

conjunt i evitant una excessiva sensació de verticalitat que trencaria
l’harmonia de tot l’espai urbanístico-arquitectònic”. L’escalinata de 90
esglaons és l’element predominant a la plaça de la Catedral. Es va construir
entre el 1690 i el 1694 per salvar els desnivell entre la plaça i la Catedral. És
probablement l’element més teatral del conjunt. Finalment, el campanar es
va començar a construir a finals del segle XVI i s’acabarà el 1751. De planta
vuitavada i d’estil neoclàssic està coronat per un àngel que fa de penell.
La Catedral és, de fet, el far de referència de la vida urbana. Com a la major
part de les ciutats d’origen medieval, la Catedral actua com a símbol del
poder eclesiàstic i com a icona de la relació entre la societat i el
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transcendent 18. Situada en un puig elevat i afavorida per les dimensions de la
nau, la Catedral és la principal referència de l’skyline de Girona.
La Catedral és l’espai de Girona més visible. Això és el resultat d’un procés
històric que ha estudiat Zukin (1991), segons el qual els edificis esdevenen
espais simbòlics. Aquí, la Catedral és un espai simbòlic en un doble sentit:
mostra el poder eclesiàstic i revela la voluntat d’apropar la transcendència i
la societat. La paradoxa és aquesta. Mentre a la resta de la ciutat, la Catedral
(i el seu àngel, com un vigilant) és omnipresent, en el cor del Barri Vell
especialment en els espais més propers a la seu, la Catedral és sovint
invisible. En un curiós joc de presències i absències, ajudades per la trama
urbana medieval, el campanar, la façana o l’àngel apareixen i desapareixen
durant el trànsit urbà.
El sentit singular de la Catedral està reforçat pels materials de construcció,
que contrasten amb els edificis que l’envolten. La característica pedra
calcària nummulítica de Girona vesteix tot aquesta edificació. La seva
composició mineral la fa especialment susceptible a l’acció de la pluja i els
àcids. Sovint requereix de tractaments que garanteixin la seva conservació i
neteja. L’última restauració de la façana de Girona, 2002, emfatitza la forta
impressió que aquesta obra del barroc català produeix en els visitants,
sobretot pel contrast que s’esdevé entre la lluent façana i l’escalinata de
coloració grisa blavosa.

18

.- A l’exposició Ciutats, cantonades del Fòrum 2004 de Barcelona es presenta una maqueta
extraordinària de la ciutat d’Estrasburg. La ciutat es contraposa a Tòkyo i Nova York on la
taca urbana inunda tot el territori; a la ciutat alsaciana, el territori preval sobre la ciutat. En
el perfil de la maqueta sobresurt, una vegada més, el perfil inconfusible de la catedral
d’Estrasburg, que actua com a element de referència no només de l’àrea urbana, sinó també
de la regió que delimita.
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L’escenografia del conjunt Catedral – escalinata contrasta amb l’escassa
predisposició de la ciutat per enaltir la seu. La plaça de la catedral és un
espai clarament desproporcionat en relació a les dimensions de la façana o
l’escalinata, tant desigual que accentua el sentit monumental de l’edifici. De
fet, no sembla que la trama urbana estigui en disposició d’acollir la Catedral;
ni el carrer de la Força, ni Ferran el Catòlic i molt menys la Pujada de la
Catedral són accessos que invitin a contemplar la monumentalitat de la peça.
Potser la complexa trama medieval de Girona precisava d’un Hausmann que
reordenés el sentit dels carrers per accentuar el valor simbòlic de la Catedral
i el seu conjunt. El resultat és que certament tots els camins convergeixen a
la Catedral, però aquest espai no disposa d’un point of view suficientment
escenogràfic com per afavorir la seva contemplació.
A més de l’edifici, podem trobar en les seves dependències interiors un
conjunt d’obres mestres que ofereixen una panoràmica de l’evolució històrica
de l’art eclesiàstic. En són un exemple, els retaules dedicats a Sant Narcís
(1724), a l’Assumpta (1710) i a l’Anunciació (1710-1725) el principal exponent
de l’esplendor del barroc. També, els sarcòfags de Ramon Berenguer II i la
comtessa Ermessenda (segle XI). Elements del mobiliari litúrgic com la
càtedra episcopal i l’ara romàniques. El retaule de plata ornamentada del
segle XIV. El treball de les claus de volta de la nau i de la vidriera
policromada datada dels segles XIV al XVI; els vitralls situats a l’altar majors
són els exemplars més antics de Catalunya.
El conjunt catedralici gironí es presenta com l’espai per excel·lència de la
ciutat. Ha esdevingut lloc de referència tant pel seu valor artístic i
iconogràfic, com pel seu valor simbòlic i turístic.

132

Les cases de l’Onyar
A mesura que la ciutat medieval creixé, contreta pels límits de les Gavarres i
del riu, creà lentament un límit occidental de falses façanes. Les primíssimes
edificacions obertes a la Rambla o a Ballesteries havien creat una estranya
contradicció, un front de cases que eren alhora façana i darrera, front i dors.
L’entramat de volums havia creat una estranya escenografia, de prismes
cúbics estrets, sense una lògica aparent com en un improvisat tetris. Amb
alçades variables (entre dos i sis pisos), diferents retranquetjos, obertures
desiguals o múltiples formes d’ornamentació, el límit del Barri Vell assolia
paradoxalment un sentit de conjunt.
Amb el pas del temps, la degradació del barri vell assolia la màxima evidència
en la seva façana més visible. També les condicions de salubritat del riu són
molt deficients. Per això, les descripcions de Girona mostren una imatge
decrèpita, una àcida representació de la degradació del frontis urbà:
“Més enllà del pont de pedra, el riu i les cases de Girona s’ajunten
amb la intimitat més impúdica. El riu és el pare pedaç i el confident de
les misèries d’aquests pisos sense llum, d’aquestes cases tombals i
estrafolàries, en les que el sexe dels homes i de les dones, els gats, les
arnes, les puces i les oracions, fan la vida més vergonyant i més
tètrica. Però els darreres de les cases que s’aboquen i toquen de peus
a l’aigua es treuen la careta i ensenyen a la llum del dia les crostes
vives, tota la purulència, tota la secreció de les pedres i les ànimes: i
en una actitud de vòmit o en aquella actitud que adopten certes velles
en les reixetes dels confessionaris, es decanten damunt de l’aigua de
l’Onyar serpentajada dels colors més infectes i dels colors més
delicats. Però el color que domina en aquest lloc imponderable de
Girona és el color del silenci” (Josep Maria de Segarra).
“Des d’allí un hom veu les cases de Girona estendre’s a banda i banda
del riu, tot malgirbades, desiguals i tosques, formant un conjunt
virolat com una munió de captaires vestits amb robes apedaçades amb
tota mena de parracs. Cap arquitecte ha ideat una sola de llurs línies;
han crescut sense art ni regla, seguint la sinuositat del riu i adoptant
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amb franquesa, a la vista de tothom, l’actitud més convenient per a
llançar a l’aigua llurs immundícies. La policia urbana tindrà molt a
tocar-hi; però el pintor i el poeta que saben prescindir de certa
misèria, s’hi encanten” (Ruyra)

La solució va arribar amb el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) aprovat el
1982. L’operació no pretenia només una restauració de les façanes, sinó que
es tractava d’un projecte molt més profund: regenerar i reformar les
entranyes de tots aquells habitatges (Nadal, 1999). Les cases foren
rehabilitades finalment el 1983 segons el projecte dels arquitectes Viader i
Fuses i els pintors Faixó i Ansesa, seguint el model d’altres ciutats europees.
La forta intervenció cromàtica és probablement l’aspecte més visible de tota
l’actuació i el signe més evident del canvi de la ciutat després dels grisos i
tristos anys de franquisme. D’altra banda, la intervenció pública en el llit del
riu va aconseguir una làmina estable d’aigües netes que accentuava el
resultat, ja que creava un interessant efecte mirall 19.
És cert que l’actuació implicà una restauració de les façanes, una millora de
les condicions morfològiques dels elements urbans. Ara bé, la principal
aportació és sens dubte la reinvenció cromàtica del conjunt. Amb una certa
evocació dels colors passats, els autors opten per crear una paleta nova, amb
una al·lusió no dissimulada a l’Arno de Florència. L’efecte fou controvertit. En
primer lloc, perquè els nous colors sobresurten excessivament sobre la gamma
grisa de la ciutat vella, un efecte que el pas del temps ha anat matisant; en
segon lloc, perquè es crea un frontis horitzontal que trenca el joc de volums
verticals de la ciutat medieval. Sigui com sigui, els efectes de la rehabilitació

19

.- La denominació de “cases de l’Onyar” és molt simptomàtica. La toponímia dóna
importància al riu i no als elements construïts, de manera que les cases són “de l’Onyar”, hi
són per a ser reflectides en el mirall d’aigua. O potser les cases són el reflex del mirall
d’aigua que presenta l’Onyar.
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sobre la mirada turística són molt notables, fins el punt que es consolida com
la principal imatge de la ciutat.
La inversió de l’administració catalana es truncà en la primera fase i no va
permetre l’extensió de la rehabilitació a la riba esquerra. Potser aquesta
asimetria ha accentuat la frontera entre la ciutat vella i la ciutat nova, entre
l’espai visitable i l’espai invisible.

L’església de Sant Feliu
En el lloc que ocupa avui l’església de Sant Feliu s’hi trobava, en els V i VI, un
important martyrium, centre de culte i peregrinació (Chamorro, 2004). La
troballa en aquest cementiri de la tomba del màrtir Feliu, exercirà en la
comunitat de creients una gran influència. Ben aviat, en el segle VII aquesta
edificació esdevé una basílica visigòtica de planta dedicada al màrtir, i
finalment una església romànica (Mallorquí, 2002). Una construcció de la que
la historiografia ha deixat poques dades, però en consta la importància que
tenia entre el clergat adscrit i la població en general.
Aquesta

primitiva

església

fou

substituïda

per

l’actual,

construïda

probablement entre els segles XII i XIV. Un dels valors artístics i arquitectònics
de la mateixa es troba en la seva nau interior formada per una sòlida
estructura romànica de pilars sobre els quals s’aixequen els arcs de mig punt
que separen la nau central de les dues laterals. Tanmateix, a partir del trifori
l’estructura esdevé gòtica amb les típiques voltes de creueria. També
d’aquests anys data la construcció de la majoria de les capelles de les naus
laterals.
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Segurament, l’element més visible i espectacular de l’església de Sant Feliu
és el seu campanar. Chamorro (2004) explica que el 1368 se signa l’acord per
la seva construcció i el 3 de juliol comencen les obres, un campanar que
durant uns anys va coexistir amb l’antic campanar romànic del temple. Les
obres es varen donar per finalitzades l’any 1389, tanmateix des dels anys 90
del segle XX se sap, per aportacions d’historiadors com Clara (1983), que la
construcció va acabar el segle XVI. La forma actual de vuit pinacles al voltant
d’una agulla central truncada, va ser a causa de la caiguda d’un llamp (la
data encara no ha estat precisada tot i que hi ha diferents hipòtesis al voltant
de gener de 1581).
L’altiva presència del campanar impregna tota la ciutat. És, juntament amb la
Catedral, l’espai de Girona més visible. Un punt de referència en la trama
urbana, un símbol de la Girona eclesiàstica tan potent com la mateixa
Catedral, i un emblema de la poderosa ascensió de la ciutat medieval. Pla
constata que no es podria imaginar Girona sense el campanar de Sant Feliu.
És obvi, que ha esdevingut un altre dels referents de la ciutat tant pel seu
valor artístic com pel seu valor simbòlic i turístic. Però novament, la
laberíntica ciutat medieval de Girona amaga sovint la forma altiva d’aquesta
construcció, en aquest joc de presències i absències freqüent a la ciutat.
Ja en el segle XVII es va construir la façana barroca seguint els models de la
Catedral i l’església de Sant Martí Sacosta. L’obra es va acabar el 29 d’abril de
1629 (Chamorro, 2004). La façana recolzada sobre una escalinata a semblança
de la de la Seu de Santa Maria, pot ser contemplada des de la plaça o des del
pont. De fet, a diferència de la Catedral, aquest espai disposa d’un point of
view suficientment escenogràfic com per afavorir la seva contemplació.
Aquest aspecte, juntament amb el fet que es troba a l’accés immediat d’un
dels ponts d’entrada de la ciutat ha permès incrementar la seva potencialitat
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turística. Nadal (2003) justifica així les operacions urbanístiques del conjunt,
que han permès millorar l’escenografia des del pont, en una concessió al
visitant infreqüent en el Barri Vell:
“A l’església de Sant Feliu és on més s’han eliminat afegits i
incrustacions a l’entorn immediat d’un monument, cosa que l’ha
alliberat dels pegats que en forma de tap impedien la visió dels murs
laterals, dels arcs del claustre, o de l’arrancada de la segona torre un
cop eliminada la ja no tan coneguda “Casa dels rètols”, que
s’interferia entre l’escala i la plaça comprimint un espai tancat
tradicionalment a banda i banda i aire lliure del tot. Perquè per la
banda de l’ arc de Trasfigueres també es va eliminar tota l’edificació
recolzada en la mateixa escala i es va posar al descobert la fortíssima
arrencada des de la base de la torre/campanar de l’església de Sant
Feliu. L’encert dubtós de l’anomenada Casa Lila i el descobert de tot
l’espai han fet pensar algú que potser hauria estat més convenient
mantenir l’atapeïda trama i no rebaixar la presència d’edificacions.
Però la visió actual des del nou pont de Sant Feliu de la façana,
l’escletxa entre el mur lateral i la rectoria i els potentíssims
contraforts cilíndrics de Sobreportes té una força d’evocació i una
monumentalitat que no voldríem perdre mai” (66)

De finals del XVIII és la capella de Sant Narcís. El seu promotor fou el bisbe
Tomàs de Lorenzana. El recinte neoclàssic està decorat amb pintures de
Manuel Tramulles, germà de l’escenògraf Francesc Tramulles (Aragó, 1989). A
més, a la banda dreta de la capella s’hi troba el mausoleu del general Àlvarez
de Castro. Tanmateix, el tresor més extraordinari de Sant Feliu són els vuit
sarcòfags de les parets del presbiteri. Els dos més antics són d’estil romà baix
imperial (s. II). Els altres sis restants paleocristians (s. IV). Segurament
procedien de l’antiga necròpolis situada en aquest mateix indret (Aragó,
1981).
Malgrat el valor escenogràfic de l’església, la seva ubicació privilegiada en
l’entrada natural del visitant forani, i el valor de les peces que atresora, els
obstacles que ha de salvar aquest visitant minven sensiblement la seva funció
turística: horaris molt restrictius, accés complex, il·luminació molt deficient,
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manca d’informació, estat de conservació millorable... No és estrany, per
tant, que aquest és el monument de la ciutat vella amb una estada mitjana
més reduïda.

El Passeig Arqueològic
La zona del Passeig Arqueològic actua de forma natural com un espai
complementari de l’àrea de la Catedral. Es tracta d’una de les poques zones
verdes del Barri Vell i, per tant, que propicia el descans i passeig del visitant.
És alhora un excel·lent mirador per prendre vistes del conjunt de Sant Pere de
Galligants amb Sant Nicolau i de la muntanya de Montjuïc. El passeig recorre
un tram important de la muralla que fortifica la mateixa Catedral, des de la
torre Júlia fins la torre Cornèlia que forma l’angle de la Muralla amb les
dependències del Museu de la Catedral, ambdues del segle XIV.
El Passeig Arqueològic s’urbanitza en la dècada dels anys 60 i, per tant, serà
en aquest moment quan passarà a formar part dels sight seens de la ciutat
(Marquès, 1979). Si bé les obres es varen iniciar el 1960, un any després
s’inaugura el primer tram del passeig i el 1963 es completarien. La majoria de
les referències a aquesta actuació són molt crítiques, per la manca
d’adequació entre la rehabilitació i l’esperit monumental de l’espai.
Amb el pas del temps, el Passeig s’ha assentat de forma creixent en la
jerarquia dels nodes turístics de la ciutat, almenys per tres motius. En primer
lloc, el Passeig es beneficia d’una privilegiada ubicació, amb un doble accés
des del carrer de Ferran el Catòlic o el passatge, més discret, del Bisbe
Cartanyà. En segon lloc, el Passeig Arqueològic estimula el sentit de ciutat de
recorregut, d’itinerari urbà, que és una de les principals característiques de la
visita a la Girona antiga. Finalment, el Passeig és alhora mirador i objecte
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mirat, perspectiva i node: un aparador des del que es poden admirar angles
inèdits de la ciutat i un objecte de la mirada turística en sí mateix.

Els Banys Àrabs
Segurament, la peça més singular de l’arquitectura medieval de la ciutat són
els Banys Àrabs, omnipresents en les descripcions clàssiques de la vella
Girona. La mirada romàntica de Laborde es fixa de forma immediata en
aquesta construcció i li dedica un dels escassos gravats que edita de Girona,
en una representació que ha estat àmpliament reproduïda posteriorment.
Enlluernat per la passió romàntica pel món àrab, Laborde errarà en la lectura
estilística dels banys i no dubta en considerar-los un antic hammam musulmà.
En aquest sentit , Narciso Blanch (1853) recrea l’atmosfera onírica, que
recorda els principis de l’orientalisme que denuncia Said (1978): “bajo aquel
asiático dosel irian á sentarse las bellas moras enamorando con lánguida
mirada, y con su moreno rostro adornado con los rizos húmedos todavía y
brillantes con el agua y los aceites”, “escitante admósfera oriental en que se
envolvia el espiritu”. I conclou dient: “Bella fábrica que ha sido la admiración
de cuántos viajeros la han visto, de cuantos artistas han fijado en sus
contornos la vista” (Narciso Blanch, 1853). Per Narciso Roca (1885) evoquen la
també imatge romàntica d’una Espanya mora: “la vista del monumento
arábigo trae a la memoria á los gobernadores mahometanos que en sus luchas
con los emires o califas de toda España para emanciparse de Córdoba ...”.
Ja des de finals de segle XIX i, sobretot, des del tombant del nou segle
diferent autors com Girbal o Puig i Cadafalch posen en evidència que es tracta
d’una construcció romànica i, per tant, es desmitificarà el seu origen
musulmà. Tanmateix, la seva fascinadora atracció es perpetuarà al llarg del
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segle XX essent un indret de total inspiració. No en va Carles Rahola (1929)
diu “no ha de sorprendernos, pues, que los escritores, fácilmente dominados
por la imaginación, asociasen a los Baños de Gerona visiones orientales”.
Aquesta evocació romàntica que envolta el monument es manté al llarg de
tota la primera meitat de segle XX. De fet, els Banys Àrabs seran un dels
monuments de constant referència en totes les publicacions culturals i
turístiques (Galí, 2003).
No es tracta, però, d’una edificació àrab sinó d’una construcció del segle XII
que imita l’estructura i disposició d’unes típiques termes musulmanes, d’aquí
el seu nom. Aquests banys desenvoluparen una funció pública fins a principis
del segle XV. El març de 1416 varen passar a formar part de les propietats de
la família Capmany fins a l’extinció del llinatge l’any 1617. A partir d’aquest
moment, els banys són adquirits per una comunitat de religioses que ocupen
el solar i algunes cases veïnes per assentar-hi el seu monestir. Les monges
caputxines conserven la part més significativa dels banys, la primera sala,
només per l’ús que en poden fer (es convertirà en un safareig). Per tant, la
visita al monument només era possible si el bisbe donava l’autorització
pertinent (Marquès, Mirambell i Sagrera, 1994).
Cal tenir en compte, però, que els banys havien assolit una posició de prestigi
entre els viatgers més privilegiats, historiadors i erudits del moment, per
això, el fet que no es poguessin visitar començà a ser un problema important.
Així, la Comissió de Monuments, integrada per personalitats gironines com
Rafael Masó, Carles Rahola o Joaquim Pla Cargol, amb l’ajuda de la Diputació
va aconseguir el febrer de 1929 la seva exclaustració i va procedir a la seva
restauració i rehabilitació. L’obra va ser encarregada a Rafael Masó. El 1931
els treballs finalitzaven i el monument reprenia la seva condició pública, però
ara amb una nova funció: la visita i la contemplació. De fet, és una de les
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primeres obres de la ciutat en què la funció contemplativa és l’única que
explica la seva obertura.
La

disposició

que

presenten

aquestes

sales

és

lineal.

La

primera,

l’apoditerium, la més gran i noble, destaca el templet central romànic amb
esveltes columnes que sostenen una llanterna a la part superior. Aquesta
imatge, reproduïda en les planxes de l’obra de Laborde, ha format part
històricament de la imatge universal de Girona. El frigidarium és una sala
allargada, estreta i coberta amb volta. El tepidarium està construïda per
murs gruixuts que sostenen voltes robustes, a fi i efecte de mantenir
l’aïllament que requereix aquesta sala. Finalment, el caldarium se situa al
costat del forn per rebre la màxima temperatura.
El ritual es componia del bany calent, en la sala de vapor coneguda com el
caldarium; en bany tebi en el tepidarium, la sala intermitja; i el bany fred en
una petita dependència coneguda com el frigidarium. La darrera estança es
correspon a l’apoditerium, és a dir, els vestuaris (Puig i Cadafalch, 1936).
Tot i que amb els anys els Banys Àrabs han anat perdent el seu caràcter més
mític, exòtic, fantàstic, càlid... per passar a ser un monument d’alt valor
artístic i històric, volem destacar que encara avui són el record més tangible
de les fantasies de l’harem, són la més suggerent evocació orientalista en
l’imaginari col·lectiu. El record al món àrab previu encara entre els turistes
actuals. La repetida imatge de la gran sala o apoditerium, totalment
romàntica, fa que “la imaginació pugui desbocar-se fàcilment” (Aragó, 1982).
En definitiva el valor del monument no rau tant en el que és sinó el que
sembla o representa. D’aquí els seu enorme atractiu turístic.
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La Lleona
La lleona de Girona es troba ubicada a la plaça de Sant Feliu. Es tracta de la
rèplica d’una columna romànica de gairebé quatre metres d’alçada del segle
XII. L’original es conserva al Museu d’Art. Prové d’un antic hostal del carrer
Calderers (Hostal de la Lleona), on estava parcialment soterrada, de manera
que la part alta de la columna decorada amb l’escultura d’una lleó quedava
pràcticament a l’alçada de les persones. Els gironins en feren d’aquest fet una
mena de ritus popular, que consistia en fer un petó al cul d’aquest lleó, del
qual havien confós el sexe (Catàleg del Museu d’Art, 1981).
El ritual amb el temps va anar arrelant i va donar lloc a la coneguda dita
gironina que diu que “qui vol tornar a Girona ha de fer un petó al cul de la
lleona”, és la garantia per tornar a la ciutat. El petó s’ha convertit en una
juguesca entre tots els visitants, una mena de símbol turístic de dubtós gust.
Probablement el què la fet realment famosa és la seva ubicació estratègica en
una de les àrees d’accés al barri vell (de fet, la més important àrea d’entrada
i/o sortida), també una situació estratègica en el circuit patrimonial, el
denominador comú de la popularitat o la decisiva valorització d’aquest
element (escales per ascendir fins el lleó - lleona, la inserció en fulletons i
guies de la ciutat, la integració en el circuits fantàstics,...) evidencien que no
sempre el valor turístic ve determinat per la importància històrica o artística
de la peça. En aquest cas la gestió turística ha aconseguit incorporar aquest
node en el catàleg patrimonial de Girona.
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El Tresor de la Catedral
El Tresor de la Catedral es troba situat en les antigues sales capitulars, al
costat de la façana nord de la Catedral, annex al claustre. En el museu s’hi
recull una important col·lecció d’art romànic i gòtic i art sacre: creus,
evangeliaris, arquetes, vasos sagrats, imatges, reliquiaris, casulles, retaules,
tapissos..., obres notables del museu diocesà. Tanmateix, com en altres
museus de la ciutat, la capacitat d’evocació de les peces es limita als
mateixos objectes: una selecció no explicitada, una manca de discurs narratiu
(la disposició no segueix un ordre cronològic o temàtic) i una escassa
aportació de mitjans de suport explicatius.
Tanmateix, és indubtable el valor artístic, simbòlic o estètics de les peces
exposades. Entre els elements més interessants podem destacar el Còdex del
Beatus del segle X, un manuscrit sobre el llibre de l’apocalipsi i un dels poc
que es conserven a l’actualitat o l’arqueta d’Hixem II (segle X), una de les
millors arques d’estil califal que s’han conservat a Espanya. Tanmateix, l’obra
més important del Tresor és el Tapís de la Creació (segles XI-XII): “Sobreviu
sota els focus, darrera els vidres antibala, i allà és admirat pels ramats de
turistes” (Comadira, 1989).
Segons explica la guia del tapís editada pel Capítol de la pròpia Catedral es
tracta d’un brodat únic fet amb fils de colors, del qual no se’n conserva cap
més en tot el món. L’original es creu que tenia 6 metres de llargada i
probablement servia per cobrir els mobles de darrera l’altar i adornar, en
època romànica, tot el fons durant les grans celebracions. Actualment, només
s’ha conservat una part de 3,65 metres d’amplada per 4,70 metres de
llargada, segons la restauració de 1952.
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Brodat tremendament suggestiu que com diu Comadira (1989) “el temps li ha
anat a favor, ha destenyit les llanes i n’ha apaivagat l’esclat, ha igualat als
contraris i s’ha menjat figures. El temps és savi. I jo, que sempre he
considerat aquest tapís com el manuscrit rosegat que guarda el secret de
Girona (la catedral només és l’arca que guarda aquest manuscrit) amb els
anys he après a veure-hi la lliçó del temps (...)”. El tema central del tapís és
la Creació de Món. Dibuixa en la zona central dos grans cercles concèntrics
presidits per la figura del Pantocràtor. En les representacions restants hi
figuren els vents, les muntanyes, els animals, Adam i Eva, l’any, les quatre
estacions, els mesos, els dies, els rius del paradís, Caïm i Abel, escenes de la
Creu... una iconografia excepcional que recorda les representacions dels
mosaic d’algunes sinagogues d’Orient (Lambert, 1989). De fet, aquest brodat
és una de les peces capitals del patrimoni de la ciutat i una de les més
conegudes.
El tapís actua com un poderós element simbòlic de la ciutat. En l’esforç de la
promoció turística de la ciutat de dotar-se d’una nova simbologia turística,
basada en els atributs de Girona, el tapís ha jugat un paper fonamental. Per
això, el museu és un dels principals espais visitats de la ciutat vella.
Igualment, volem destacar que a Girona la Guia Michelin només atorga tres
estrelles (allò que el visitant no pot deixar de visitar) al Tapís de la Creació.

Els Jardins de la Francesa
S’anomenen així per la nacionalitat de la seva darrera propietària. Els jardins
de la francesa foren, a l’alta edat mitjana, l’antic cementiri de la Catedral.
En el segle XIX s’hi va construir un castell noucentista, enderrocat més
endavant quan l’ajuntament havia adquirit el 1932 aquest espai. Finalment,
en motiu de l’exposició de flors de Girona, l’any 1980, es varen condicionar
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els jardins i es varen obrir al públic. Els jardins estan circumdats per la
muralla a la que es pot accedir per tenir una vista irrepetible de Montjuïc.
S’estructura en diverses terrasses elevades a diferents nivells que ofereixen
una vista dels arcs votants de l’absis de la Catedral, així com d’una part de la
Torre de Carlemany.

Alemanys i Torre Gironella
Torre Gironella, situada en el perímetre del recinte de la ciutat vella
juntament amb la Caserna dels Alemanys, és un espai que recrea unes runes
romàntiques que ja estan presents en els primers gravats de la ciutat. A més,
el conjunt s’ha enriquit amb un jardí que evoca els jardins anglesos, també
d’acord amb els cànons estètics del romanticisme. D’aquí prové gran part del
seu atractiu. Com els Banys Àrabs, són una suggerent evocació dels ideals
romàntics.
En aquest indret, s’havia eri git una torre de planta rectangular el segle I a.C.
La torre es va modificar quan en el segle IX i X es van ampliar i fortificar les
muralles de Girona. La torre romana va ser tapada pel Castell de Gironella i
es va construir una gran torre de planta circular. El segle XV la torre es va
enderrocar per causes naturals i en el seu lloc se’n va bastir una de nova.
Aquesta nova construcció es manté fins l’any 1814 quan fou destruïda per
l’exèrcit de Napoleó (Fortià i Sagrera, 1997).
En el segle XVII aquest espai es va convertir en una caserna de cavalleria
d’origen mercenari centreuropeu, conegut com la Caserna dels Alemanys. A
principis del segle XIX aquest espai va ser abandonat. En la dècada dels 90
s’ha restaurat i rehabilitat tota la zona, sobretot l’accés al trajecte de ronda
de sobre la muralla.
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L’espai dels Alemanys i Torre Gironella és un escenari singular, un dels espais
inesperats en la complexa geografia medieval de la ciutat. Probablement,
aquesta sigui l’essència del seu valor turístic: unes runes amagades, una
escena aparentment descuidada, un espai desconegut... Tanmateix, la seva
valorització turística precisa vèncer aquesta concepció, amb una millora de
l’accessibilitat turística (senyalització d’orientació, senyalització de posició,
exercicis d’interpretació, millora dels accessos...).

Bonastruc ça Porta
D’entre les imatges oníriques que l’imaginari romàntic ha creat de la vella
Girona, no hi trobem cap referència a la ciutat jueva. Durant dècades,
l’evidència urbana de la presència jueva a la ciutat, d’altra banda
àmpliament contrastada per les referències historiogràfiques, havia restat
silenciada. Com afirma Nadal (1993) “el record residual de la presència de
jueus es va esborrant, fins a desaparèixer de la memòria col·lectiva de la
ciutat i constituir un blanc, un forat, en la nostra història”, i diu també
Comadira (1989) “la meva memòria infantil està despoblada de jueus
reals(...) els jueus històrics sempre han estat absents de la mítica Girona
d’immortalitats repetides”. La Girona jueva és la història d’una súbita
descoberta, un interès sobrevingut recentment.
A finals dels 70, la iniciativa privada havia començat a adquirir i a rehabilitar
un conjunt de finques situades a l’antic Call de la ciutat. L’objectiu dels
promotors era convertir l’immoble en un complex que aglutinés serveis de
restauració i bar, amb altres de caràcter més lúdic i cultural. Aquest centre,
la llavor del complex actual, es va anomenar Isaac el Cec. Tot i l’enorme
interès que hav ia despertat l’operació aviat començaren a sorgir problemes
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que faran que la iniciativa privada entri en crisi. En aquest moment,
l’Ajuntament de la ciutat intervé per tal de solucionar els problemes del
centre i liderar un nou projecte (Memòria del Patronat el Call de Girona,
1990). Així, el setembre de 1987 l’Ajuntament de Girona comença una
complexa operació d’adquisició de drets i propietats que acaba el 1990.
A partir d’aquest moment, s’inicien les obres més urgents de conservació dels
immobles, per tal de mantenir el centre obert al públic, a l’hora que es
redacta un projecte que contempla la rehabilitació de les finques, la creació
del Museu i d’un Institut d’Estudis situats a l’indret que ocupava l’antiga
sinagoga el segle XV. El projecte del museu es treballa durant la dècada dels
90; per això, durant aquests anys actua més com a centre cultural que no com
a centre museístic. S’hi solen celebrar actes molt diversos: exposicions
temporals i itinerants de temàtica relacionada amb la cultura jueva,
presentacions de llibres, recitals, concerts... L’edifici, però, atrau una gran
quantitat de visitants (així ho corroboren les dades registrades per
l’administració del centre en el decurs d’aquests anys).
El Museu, que s’inaugura definitivament el juliol de 2000, mostra la
trajectòria històrica de les comunitats jueves catalanes. A partir d’un
recorregut per les diferents sales on s’hi ha exposat material arqueològic i
documental relatiu als jueus, es van recreant tots els aspectes de la vida
d’aquesta comunitat a l’Edat Mitjana. L’edifici actual compta amb un nou
accés d’entrada (pel carrer de la Força) i disposa d’un fons que destaca per la
important col·lecció de làpides hebrees medievals, una de les principals
atraccions del centre. Es tracta d’un conjunt de làpides funeràries amb
inscripcions hebrees trobades a l’antic cementiri de la comunitat jueva de
Girona i que procedeixen del fons del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Mitjançant conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat i el
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Patronat Municipal Call de Girona, les làpides han estat dipositades al centre.
Avui, ocupen un espai de dues sales on s’ha recreat el cementiri de Montjuïc.
El més interessant, des de la nostra perspectiva, és que la inauguració del
Museu d’Història dels Jueus va canviar radicalment el sentit de la visita. Si
durant aquest deu anys la visita del centre fixava la seva mirada en l’edifici
(sobretot el pati central) i començava en les plantes superiors per acabar en
les inferiors; ara la mirada turística recau tant en el fons del museu com en la
forma (l’edifici). A més l’accés pel carrer de la Força modifica l’itinerari a
seguir, de manera que la visita guanya en coherència.
L’operació museística té el regust de les noves formes de presentació, amb
una selecció curada de les peces exposades, un esforç per crear ambients i
experiències i una diversitat notable de formes narratives que milloren la
capacitat d’atenció del visitant. El centre obre les noves sales l’any 2003 amb
l’exhibició de nous fons que permeten al visitant endinsar-se molt més en la
història i vida dels jueus de Girona i Catalunya. Una de les peces estrella és,
en aquest sentit, la rèplica de la Porta de la Sinagoga de Fornells a la Sala 5.
L’interès pel coneixement de la comunitat jueva gironina ha anat creixent al
llarg del segle XX. De fet, segons les estadístiques recollides pel centre, l’any
1990 es varen registrar un total de 34.916 visitants i el 2002 de 87.451.
Però no només el Centre Bonastruc ça Porta exemplifica aquesta herència
jueva. El mateix carrer de la Força, juntament amb els petits, laberíntics,
humits, esglaonats i desnivellats carrers de Sant Llorenç i Cúndaro seran el
rastre més evident de l’existència d’una comunitat jueva a la ciutat. La
primera referència turística dels mateixos, la trobem en la Guia de la Girona
Monumental (1981) de Narcís-Jordi Aragó, que diu: “La Força va ser l’artèria
principal del Call, barri en el qual s’establí la comunitat jueva... A destacar el
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diminuts carrers de Sant Llorenç i de Cúndaro que s’obren a la banda dreta,
així com les solemnials Escales de la Pera, que comencen a peu de la
Pabordia, antigament destinada a Banys”.
En definitiva, el Centre Bonastruc ça Porta és l’atractiu que millor s’incorpora
al conjunt dels sights de la ciutat fins el punt que el nombre de visitants
supera al dels altres museus de la ciutat. L’èxit de l’operació del Bonastruc ça
Porta s’explica per tres factors. En primer lloc, l’interès creixent per la
cultura jueva, la seva història i herència no només a nivell local sinó a nivell
nacional i internacional. Segonament, la situació privilegiada de Centre
Bonastruc ça Porta en un dels carrers més concorreguts del Barri Vell gironí,
amb el pòsit històric de la seva condició d’artèria principal. Finalment, el fet
que s’insereixi en un projecte que no només inclou el Museu sinó tot l’antic
Call de Girona, un dels més ben conservats de tota l’Europa Occidental.

Les Muralles
Girona és una ciutat emmurallada. De fet, la ciutat ha viscut històricament
una condició defensiva, un esperit de baluard per la seva ubicació geogràfica.
La traça de les muralles és encara visible en la densa línia que travessa, com
una espina dorsal, el límit oriental de la ciutat vella; però també és
perceptible el rastre que han deixat les muralles derruïdes en la banda
occidental.
La primera muralla de la ciutat s’erigeix amb el naixement de l’antiga
Gerunda romana (segle I a.C). Aquesta primera muralla de planta triangular
degut a la topografia de l’indret, va servir de base per la posterior muralla
imperial i es va mantenir fins a mitjans del segle XIV. Durant la segona meitat
d’aquest segle, les torres quadrangulars romanes de Sobreportes són cobertes
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per les noves torres circulars; així mateix, es construeixen els trams de la
muralla sud (1366-1376) i la muralla nord (1378-1386). El 1404 s’ensorrava
torre Gironella que es reconstruiria anys més tard (1411-1412). El mateix
segle XV amb la construcció del mur del Mercadal es completava l’obra, tot i
els arranjaments posteriors que hi va haver. L’impacte bèl·lic dels diferents
setges la varen malmetre molt, fins el punt de perdre finalment la seva funció
defensiva (Boadas i Iglesias, 2002).
Des de la segona meitat del segle XIX fins a la Segona República l’obsessió per
enderrocar les muralles sempre havia estat vigent (Nadal, 2003). De fet, en
aquest període s’havia iniciat l’enderrocament del pany de muralla de Sant
Feliu, els baluards de Santa Clara, Sant Francès i del Mercadal, que trenquen
la connexió simbòlica entre les dues ribes de l’Onyar. Els anys 40 i 50 la
muralla cau en l’oblit, tot i la política d’exaltació dels valors patriòtics i de
glorificació de la defensa heroica ocorreguda durant la Guerra del Francès,
pròpia del règim franquista (Boadas i Iglesias, 2002).
En la dècada dels anys 80, la muralla es començarà a revaloritzar com un
patrimoni artístic i històric, i per tant, sorgirà la inquietud municipal per la
seva recuperació. S’inicia així un procés de rehabilitació en tres fases. Entre
els anys 1983 i 1995 tindrà lloc la primera fase de les obres que comprèn el
tram entre el Jardí de la Infància i la torre del General Peralta (l’actual mur
sud) i la urbanització del Passeig fora Muralles; la segona fase s’esdevé entre
1997 i 1999 que va des de la torre del General Peralta fins a Sant Pere de
Galligants i; finalment, la tercera fase entre 2001 i 2002 es correspon al pany
de muralla adjunta a l’església de Sant Pere de Galligants.
El passeig de la muralla és un recorregut per l’antic camí de ronda de la
fortificació medieval, que avui s’ha convertit en un excel·lent mirador de la
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ciutat. Des del primer tram es pot contemplar l’absis de la Catedral, Sant
Pere de Galligants, Montjuïc i el Ter. Des del tram central es divisa el conjunt
del Barri Vell amb el joc de campanars, teulats, patis, hortes, jardins privats,
la Girona

nova, les zones perifèriques més de la ciutat i, al fons, les

muntanyes.
Però alhora ha esdevingut en ella mateixa un atractiu més del Barri Vell. Des
del pati de les Àguiles es pot observar un pany de muralla on s’aprecien a la
banda nord blocs poligonals corresponents a la muralla fundacional, fragments
de la muralla del segle III, la torre semicilíndrica de finestres cegues del segle
XI, i la muralla dels segle XIII al XV; un vertader espectacle de les successives
fortificacions de la ciutat (Aragó i Moreno, 2002).

Palau dels Agullana
El Palau dels Agullana és un dels edificis nobles i més commemorats de la
ciutat. L’edifici es divideix en tres cossos construïts en diferents períodes. El
més antic es correspon a la casa més propera a l’església de Sant Martí, i data
del segle XIV. La part més distant es correspon a la construcció del segle XVI,
època de màxima esplendor de la família. Finalment, el 1631 s’uneixen les
dues façanes mitjançant un pont d’arc rebaixat que dóna unitat al gran casal
(Fuses et. al, 1980) i que crea una estructura extreta dels deliris d’Escher.
El 1916, la Diputació provincial va voler adquirir l’edifici per instal·lar-hi la
seva seu. Posteriorment, passà a mans de l’església i es va convertir en
convent. Actualment torna a ser una propietat privada de la ciutat. Si bé
l’interior no es pot visitar, l’excel·lent conservació de l’exterior i del marc
original el converteixen en un dels espais més reclamats del Barri Vell de
Girona. De fet, l’element més singular del Palau és el pont que uneix les dues
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estructures i que accentua el sentit escenogràfic de la Pujada de Sant
Domènech, en un doble itinerari, amb el teló de fons de Sant Martí Sacosta.

Sobreportes
Antiga entrada al perímetre urbà de la ciutat, situada entre la plaça de la
Catedral i l’absis de l’església de Sant Feliu. El Portal de Sobreportes era la
porta nord del campament romà. Sota l’arc encara es conserven carreus de
l’estructura originària. A partir del segle XI el conjunt va quedar integrat al
Castell de Sobreportes. Es troba flanquejada per dues torres que en època
romana eren quadrades: Pere III el Cerimoniós el 1360 li va donar la forma
actual, substituint les primitives torres quadrades per torres circulars (Boadas
i Iglesias, 2002).
El Portal és, per tant, el límit entre la ciutat romana i la ciutat medieval
extra muros, la frontera entre l’urbs i l’exterior, que es testimonia encara
amb les restes fortificades. El creixement de la ciutat medieval no ha fet
perdre el valor simbòlic d’aquest espai límit. De fet, delimita una de les
cruïlles turístiques més transcendentals en l’itinerari urbà: actua com una
mena de quilòmetre zero, des d’on neixen els accessos als nodes propers: la
Pujada de Sant Feliu, la plaça de la Catedral, el carrer de la Força, la Pujada
del Rei Martí fins a Sant Pere de Galligants o Ferran el Catòlic, que connecta
amb els Banys Àrabs i el Passeig Arqueològic.

Sant Martí Sacosta
Fuses et al. (1980) explica que a l’indret que ocupa avui l’església de Sant
Martí, s’havien trobat restes romanes del segle III, sembla doncs que
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l’existència d’una construcció romana queda provada. La primera capella,
però, dedicada a Sant Martí, data del segle IX. El 1581 s’hi varen instal·lar els
jesuïtes que transformaren totalment l’edifici romànic de tres naus i claustre,
per una construcció barroca d’una sola nau amb capelles laterals. La façana
principal amb els pòrtics barrocs es veu realçada per l’escalinata del segle
XVII. Flanquejant el temple es troben les dependències del col·legi residència de l’ordre. Des del 1769 és la seu del Seminari Conciliar (Birulés,
1996) .
El conjunt de Sant Martí (façana de l’església i l’escalinata) s’insereix a la
bifurcació que travessa el Palau dels Agullana; així, palau i església
constitueixen una de les escenografies més representades de la ciutat en
postals i aquarel·les, i sens dubte en l’imaginari turístic de la ciutat.
Probablement el valor turístic d’aquest espai ve donat perquè apareix
sobtadament en un barri gremial de carrers curts, estrets, foscos i atapeïts
que ofeguen literalment l’esperit dels visitants. Així aquestes obertures en la
trama urbana ofereixen un respir, com si s’haguessin edificat per capturar
intencionadament la mirada del turista. Són espais agraïts i gratificats tant
per les seves dimensions com per la seva qualitat. És el mateix que passa quan
un arriba a la Catedral després d’haver pujat tota la Força. El cop d’efecte, la
impressió que produeix, tendeix a exagerar-se i valorar-se molt més.

Sant Pere de Galligants
El monestir benedictí de Sant Pere de Galligants fundat el segle X (tot i les
diverses suposicions no provades sobre el seu origen) és un dels més notables
exemples del romànic català. De la construcció pre-romànica no es conserva
res, de manera que el conjunt actual és del segle XII. Tanmateix, la majoria

153

d’autors que han estudiat el monument coincideixen en que la portalada és
probablement la part més antiga i admeten que ha d’ésser anterior a la resta
de l’edificació actual. Aquesta està formada per cinc arcs de mig punt que se
sustenten sobre columnes en espiral i estriades. Els capitells estan
ornamentats amb animals simbòlics.
La sòbria façana principal està presidida per aquesta portalada i per una gran
rosassa (de tres metre i mig de diàmetre) emmarcada per tres cercles i que té
vuit arcs amb les respectives columnes. Cada columna té un capitell a
cadascun dels extrems. Les façanes lateral, també molt austeres, estan
decorades per un franja d’arcs llombards i per finestres de mig punt. Des de
l’exterior es pot apreciar també el campanar que consta de tres pisos. Els dos
pisos superiors estan decorats amb finestres geminades. La torre acaba amb
una coberta piramidal que és de la restauració que es va realitzar els anys 60.
El campanar o torre havia estat greument mutilat en la guerra napoleònica
(Calzada, 1983).
L’església és de planta basilical amb tres naus separades per pilastres que
sostenen arcs semicirculars i transepte. La volta de la nau central és més alta
que les laterals i és de mig punt. Té un absis central i dues absidioles a cada
costat, encara que la disposició és diferent entre un lateral i l’altre degut a la
rampa del terreny. L’element més interessant de l’església segons fa constar
Calzada (1983) són els capitells que tenen totes les columnes adossades als
pilars de la nau central. Adossat a l’església trobem el claustre de planta
rectangular amb doble columnata, on s’hi exposa una col·lecció d’urnes
ossàries i làpides gòtiques del segle XIV. Actualment, l’església i el claustre
són espais usats per albergar una part del fons permanent i temporal del
Museu d’Arqueologia de Catalunya.
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Arraconat en els límits septentrionals de la vella muralla, amagat entre
afegits deformes i devaluat per l’escàs interès del romànic en la mirada
turística universal, el Monestir de Sant Pere de Galligants ha estat
freqüentment al marge dels circuits turístics urbans. El procés de restauració
iniciats el 1949 i reprès el 1982 han permès despullar l’edifici dels seus
elements accessoris i il·lustrar les delicades proporcions de la façana; també
la intervenció en els Jardins del doctor Figueres i la Plaça dels Jurats, que
actua com a connexió amb el Passeig Arqueològic. Tot i així, l’edifici no ha
aconseguir integrar-se encara en els itineraris turístics urbans.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona
Situat a les antigues dependències privades del monestir de Sant Pere de
Galligants i a la nau de la mateixa església, és el museu més antic de la ciutat
i durant molt de temps l’únic que hi va haver. El 1835 el monestir va ser
abandonat per la comunitat com a conseqüència de les desamortitzacions.
L’església va dependre llavors de la col·legiata de Sant Feliu i va continuar el
culte com a parròquia.
El 1857 la Comissió Provincial de Monuments va aconseguir que els hi cedissin
el claustre per restaurar-lo i construir un sobreclaustre on instal·larien el
museu amb els materials arqueològics i artístics trobats aquests anys. Degut al
constant creixement dels fons museístics, el 1939 el bisbe Cartañà va cedir
l’església. A finals dels anys 70 i principis dels anys 80 es va decidir separar
les dues seccions de fons del museu. Entre 1980 i 1992 el fons artístic es va
anar instal·lant, en diverses fases, al Museu d’Art al Palau Episcopal. El 1981
la d’arqueologia es va reinstal·lar a Sant Pere de Galligants (El Museu
d’Arqueològic de Sant Pere de Galligants, 1993).
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L’interès principal del Museu se centra en l’activitat humana: la vida
quotidiana, els rituals funeraris o la vida espiritual. Per això, el museu reuneix
materials diversos com estris, objectes d’ornamentació personal, objectes de
culte, esteles, ceràmiques, etc. La col·lecció més espectacular d’aquest fons
arqueològic és el conjunt de làpides hebraiques exposat al claustre del
monestir fins l’any 2000, quan el Museu cedeix al Patronat Municipal Call de
Girona l’exhibició d’aquest llegat.
El Museu encara manté una estructura tradicional, molt lluny de les noves
propostes de la museologia. En primer lloc, es basa en la concepció del museu
com a una col·lecció d’elements, d’utensilis, sense un procés de selecció o
tria; en segon lloc, el discurs narratiu de l’exposició se sustenta encara en el
fil cronològic tradicional; finalment, es troba a faltar un esforç en l’àmbit de
la interpretació, la comunicació del valor de les peces, el context històric, les
referències geogràfiques o l’interès històric. Com la resta dels museus de la
ciutat, existeix una gran inconnexió entre l’oferta cultural dels museus i la
demanda turística de la ciutat vella.

L’Ajuntament
L’àrea meridional de la ciutat medieval es caracteritza per la manca de peces
monumentals rellevants. En contrast amb la concentració de peces a l’entorn
de la Catedral en la banda nord del Barri Vell, el barri gremial delimitat per la
Rambla i el carrer Ciutadans no presenta elements patrimonials rellevants.
L’Ajuntament no és una de les peces més emblemàtiques de la ciutat, però té
un indubtable valor simbòlic i actua com a fita en l’inici de l’itinerari que
parteix des del Pont de Pedra.
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Situat a la Plaça del Vi, l’Ajuntament és una juxtaposició de construccions de
diferents períodes: la Casa del Consell del segle XIII, una taula de canvi de
1443, un molí de gra de 1498, la Capella de Sant Miquel de 1493... Entre els
segles XVI i XVII es va ampliar la instal·lació amb un graner (1612), la torre de
campanes, la casa del veguer i un teatre (1669). Ja del segle XIX són
l’enderroc de la Capella de Sant Miquel i la construcció del Teatre Municipal
(avui tancat per reformes), un espai desproveït de façana i amb una
interessant planta elipsoidal. A principis del segle XX es varen reformar la
façana, els despatxos municipals, el pati i el saló de sessions (Fuses et al.,
1980). Les nombroses modificacions que ha sofert aquest edifici han canviat
profundament la seva estructura originària i li ha atorgat una imatge híbrida i
totalment eclèctica.
La visita turística de l’Ajuntament se centra en dos elements: la façana
principal i el pati interior sostingut per un ampli arc rebaixat i una porta
dovellada de mig punt que dóna accés al saló de sessions.

L’església de Sant Domènec i la Facultat de Lletres (antigues dependències
del convent)
Situat en una de les vessants de Torre Gironella, constitueix un dels millors
exemple de la fundació de l’ordre dels Dominics a Catalunya. El convent data
de l’any 1253. Tot i això, l’esglé sia s’acabà el 1310 i fou consagrada el 1339,
el claustre de començaments del 1270 i la sala capitular del 1275. Com
destaca Birulés (1996), el claustre superior és posterior (segle XVII) i les
capelles barroques són d’aproximadament el 1751.
Com en tants altres monuments de la ciutat vella, la biografia del conjunt
està marcada per la desamortització , que el 1835 explica l’exclaustració dels

157

religiosos. Més tard, esdevé la caserna militar fins que el 1945 serà
abandonat; de fet, només són ocupades les dependències del Govern Militar.
Aquest anys d’ocupació el varen malmetre enormement, sobretot l’estructura
de les cel·les i galeries.

Finalment, l’antic convent de Sant Domènec,

conjuntament amb l’edifici de les Àguiles, serà adquirit per l’ajuntament
l’any 1989, per a ubicar-hi la seu de la Facultat de Lletres de la Universitat de
Girona. La restauració de Bosch, Tarrús i Vives (1987) crea una nova
escenografia amb el manteniment d’algunes peces singulars i la nova creació
de peces obsoletes, que es concreten en una bellíssima façana, molt efectiva,
un nou cos aixecat de forma paral·lela a la façana, el que permet redefinir el
sentit dels dos claustres interiors20. En el vestíbul de la Facultat de Lletres hi
ha una pintura mural de Narcís Comadira de l’any 1993, que evoca Sant
Dalmau Moner, antic frare del convent.
L’església de nau única va servir de model per moltes construccions
posteriors, entre elles la nau gòtica de la Catedral de Girona. L’església que
actualment és l’Aula Magna de la Universitat, s’usa temporalment com a
escenari de la programació de Girona Temporada Alta mentre duren les obres
de rehabilitació del Teatre Municipal de Girona.Aquesta construcció, situada
en una elevació natural, impregna tota la plaça amb la seva presència altiva.
La mirada cap al l’edifici és inevitable si un es troba en aquest espai.

Sant Nicolau
La petita església de Sant Nicolau d’estil romànic fou construïda en el segle
XII, tot i que les investigacions dels fonaments i el descobriment d’unes restes
20

.- L’edifici s’estructura al voltant de dos claustres: un de romànic en origen i un segon
d’arcuacions gòtiques trevolades sobre columnes dobles a la planta baixa i arcs carpanells i
columnes senzilles al pis superior (Fuses et al., 1980)
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paleocristianes del segle IV en el seu subsòl, fan suposar que els seus orígens
són anteriors. Es troba ubicada davant del Monestir de Sant Pere de Galligants
del qual depenia a nivell jurisdiccional. De fet, s’utilitzava el temple pel culte
als feligresos a fi de no interrompre el silenci monacal dels monjos de Sant
Pere, segons explica Oliva i Prat en un article sobre el monument, aparegut
en el programa de les Festes de Sant Narcís de l’any 1953.
Consta de planta de creu llatina i tres absis semicirculars en forma trevolada,
nau amb volta de canó i cimbori octogonal sobre una base quadrada. La
decoració exterior amb bandes llombardes correspon al romànic més pur del
segle XII.
La desamortització no implicà la seva integració en el catàleg del patrimoni
gironí. La seva devaluació s’accentuà amb la seva venda a un industrial, que
l’emprà com una factoria i magatzem de fusta. En les imatge de principis de
segle, l’església de Sant Nicolau està amagada entre les estructures
sobrevingudes amb el pes del temps i la seva condició d’espai fabril. El 1853
Narcís Blanch augura un trist final al temple: “La incúria i la ignorancia han
arrastrado el monumento hacia su ruina (...) desaparecerá en breve su bella
creación”. Per sort, el 1936 és adquirida per l’Ajuntament; entre 1942 i 1944,
s’inicia una rehabilitació que és documentada com una reedificació total per
l’arquitecte Alexandre Ferrant (Birulés, 1996). La segona rehabilitació de 1977
permeté l’accés al subsòl, on es troba un jaciment paleo-cristià. Avui es
destina esporàdicament a activitats de caire cultural (exposicions, concerts,
visites guiades concertades, etc.).
La capella de Sant Nicolau és d’un regust excepcional, una de les millors
peces romàniques que tenim a al ciutat, tant pel seu valor patrimonial com
pel seu valor estètic. Tot i que la visita a l’interior es pot realitzar en
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comptades ocasions (per exemple, Girona Temps de Flors), l’apreciació de la
construcció exterior amb el joc de teulats, la diminuta cúpula quadrada, les
tres absidioles, les decoracions llombards..., explica l’interès turístic dels
pocs visitants que s’hi acosten. Sant Nicolau contribueix a crear una
interessant escenografia, juntament amb Sant Pere de Galligants i alguns
elements singulars de l’antic burg de Sant Pere (la capella de Santa Llúcia, el
pati a peu de muralla...).

La Pia Almoina
En la complexa escenografia de la plaça de la Catedral, entre la presència
contundent de la façana de la seu i la desproporcionada escalinata, els altres
edificis nobles que circumden la plaça passen gairebé desapercebuts. La seva
ubicació sembla respondre més a la funció monumental que al seu valor
singular. L’edifici està situat a un dels laterals de la Catedral, just a la
cantonada amb el carrer de la Força, en el límit urbà del call jueu. La Pia
Almoina havia estat antigament una institució benèfica depenent de la
Catedral. Fou fundada per Arnau de l’Escala gràcies a les donacions de bisbes
i notables de la ciutat (S. XIII). A partir del nucli primitiu l’edifici va creixent
amb l’adquisició i agrupament de les finques veïnes (un antic forn de pa, la
casa d’un Consell Jueu de l’Aljama de Girona, la capella gòtica de Sant
Mateu...) fins a la seva composició definitiva (Marqués, 1979).
L’època de més esplendor de l’Almoina correspon als segles XVII i XVIII,
aproximadament des del 1626, fins el 1835 quan es veurà afectada per les
desamortitzacions de Mendizábal. Pocs anys després es posa a subhasta i és
comprada per uns particulars que hi instal·len una escola i edifiquen una
capella neoclàssica. Finalment, la Pia Almoina retorna al clergat a mode
d’Escola Pia fins el 1975 (Birulés, 1996). La primera restauració que es duu a

160

terme és a càrrec de l’arquitecte Josep Danés entre el 1921 i 1926. En
aquesta primera intervenció es restaura la façana gòtica, modificant algunes
obertures i afegint el pis superior amb els merlets (Fuses et al., 1980).
Finalment, a finals dels 70, la Pia Almoina és adquirida pel Col·legi
d’Arquitectes per albergar-hi la seu de la demarcació provincial de Girona.
L’edifici és una mostra del gòtic civil del segle XV. La façana de la plaça és
una de les obres més significatives de la ciutat. Destaca per l’austeritat del
conjunt, el treball delicat de les finestres i del seu ampla portal decorat amb
una escultura de la Verge (Marquès, 1977). La façana de llevant té tres parts
diferenciades: un mur gòtic inferior, una construcció renaixentista intermèdia
i arcuacions sota teulat. El resultat és extraordinari: la Pia Almoina és
segurament un dels edificis de més valor arquitectònic i artístic de la ciutat.
Tanmateix, la seva situació a la plaça de la Catedral dilueixen el seu potencial
turístic.
La presència de l’escalinata de la Catedral de Girona, ocupant gairebé la
totalitat d’aquest espai urbà, ofega la construcció gòtica. Comadira (1989)
apunta que “la plaça de la Catedral és un disbarat que funciona. Un espai
envaït per una escala devoradora i una façana teatral”. L’atenció que imposa
la monumentalitat de l’escalinata barroca i la dramatúrgia de la façana de la
Catedral mantenen aïllades les construccions laterals. Així, el turista no les
veu o, més ben dit, les veu però només com a part de l’escena. Per això, la
Pia Almoina és percebuda però no és visitada; és vista però no és
contemplada. En definitiva, la mirada turística fa que aquesta construcció
hagi deixat de tenir valor com a peça única per passar a tenir-lo com a part
d’un decorat, d’una escenografia que ressalta per sobre de tot la Catedral.
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El Museu d’Art de Girona (l’antic Palau Episcopal i la Casa Falló )
Les primeres referències sobre el Palau daten de l’any 988 quan el Bisbe de
Girona compra al comte Borrell de Barcelona un gran casa situada al costat
mateix de la seu pre-romànica. A la mort del comte, el bisbe converteix
aquesta casa en la seva residència. Tot i això, hi ha constància que serà entre
el segles XII i XIII quan es realitzen la major part de les obres: la Capella de
Sant Salvador, les de Santa Maria, la dels Sants Evangelistes i una galeria
romànica en el lloc que ara ocupa el Saló de l’Arc (Alarcia et al., 1984).
A començament del segle XIV, es realitza una considerable ampliació. En
aquest moment podem datar la torre de la façana, la torre de la presó i el
saló del tro. Tanmateix, serà el segle XVI quan es consolidarà l’estructura
actual de l’edifici, amb l’obertura de tres finestrals renaixentistes i la
construcció de la planta baixa (Catàleg del Museu d’Art, 1981). Les
reparacions i restauracions del Palau Episcopal són freqüents en el segle XIX i
XX, sobretot després del setge napoleònic (1808-1809) i els esdeveniments
dels anys 1936-1939. Actualment, el Palau Episcopal aplega el fons d’art de
Girona. Els antecedents del Museu els trobem en l’acord signat, el 1979, entre
la Diputació i el Bisbat de Girona, per solucionar el problema que suposaven
les instal·lacions de Sant Pere de Galligants i del Museu Diocesà, que fins el
moment havien acollit aquest patrimoni.
L’accés al Museu és relativament complex. En el marc urbà que forma el
Portal dels Apòstols, la plaça dels apòstols i les façanes renaixentistes que
s’allarguen abans de la Plaça dels Lledoners, el Museu posa en valor l’antic
Palau Episcopal. L’entrada al Museu es troba en les escalinates del pati
anterior i intenta atraure la mirada del visitant amb una efectiva estructura
de senyalització (tant de posició com informativa). El museu està format per
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una vintena de sales, organitzades de forma cronològica des de l’art romànic
fins el segles XX, si bé la major part de les sales estan dedicades al romànic i
el gòtic. L’estructura ha assolit una interessant disposició narrativa, en el que
es posa en valor tant el contingut (les peces del museu) com el continent (una
hàbil rehabilitació interior del palau). Entre les peces més destacades, podem
citar la biga de Cruïlles (s. XII-XIII) de fusta policromada, el martirologi de
Poblet, els retaules del segle XVI o una interessant col·lecció de pintures
d’Urgell, Vayreda, Rusiñol, Prudenci Bertrana, entre altres (Aragó i Moreno,
2000).
No hi ha dubte que el Museu ha fet un important esforç per posar en valor la
seva col·lecció. Realitza una notable activitat d’exposicions temporals (des
d’una mostra de cartells turístics de les comarques gironines a una selecció de
pop art català); dissenya un excepcional programa pedagògic de visites per
escoles, amb una notable capacitat per transmetre a l’infant els principis
artístics o històrics que es volen transmetre; o crea productes singulars per a
una demanda segmentada (com el programa Un cop d’ull, una selecció de les
deu peces més destacades del museu, per a un visitant apressat). El Museu
disposa a més d’una reconeguda adaptació a les persones amb discapacitats
visuals mitjançant la retolació amb Braïlle de tot el fons exposat o l’adaptació
de peces al tacte dels invidents. Però malgrat aquests esforços, el fons és
encara excessiu i l’estructura narrativa, confusa.

Casa Pastors
L’edifici de Casa Pastors s’aixeca sobre l’antic fòrum romà de la ciutat. El
segle XI tot el solar que ocupa el Palau estava edificat per cases agrupades en
illes urbanes. El 1393, Raimon de Querol funda aquí un col·legi d’escolars
novicis que el 1599 va passar a ser la Seu del Seminari. Quan aquest es va
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traslladar al col·legi de Sant Martí, el 1769, la família Pastors va adquirir el
casal transformant-lo en un dels palaus més notables de la ciutat (Fortià,
1997).
L’estructura de la casa està condicionada pel fet que aprofita com a mur
l’antiga muralla. A l’interior és visible el pati central al voltant del qual giren
les dependències de l’edifici. Casa Pastors fou durant un temps la residència
del general Álvarez de Castro. La darrera restauració és de l’any 1973. Es
varen modificar les estructures interiors i el pati. Actualment acull el Palau de
Justícia (Fuses, 1980).
De la mateixa manera que la Pia Almoina, la presència de Casa Pastors queda
diluïda davant l’omnipresència de la Catedral. En el cas d’aquest palau barroc
encara més acusada, perquè la seva ubicació davant l’escalinata de la
Catedral fa que ni tan sols s’integri en l’escenari. De fet, Casa Pastors és més
aviat la tribuna de l’espectacle catedralici.

La Fontana d’Or
L’origen de la Fontana d’Or se situa en el segle XI. Fins aquest moment,
l’espai que ara ocupa el palau havia estat ocupat per un molí que recollia
l’aigua de l’Onyar; a mitjans del segle XII aquesta àrea es va començar a
urbanitzar. Entre els segles XIV i XV es remodelaren algunes estances i el pati
central i es va construir l’escalinata i la galeria porticada del pis superior.
L’edifici va quedar molt malmès arrel d’un terratrèmol primer i d’un incendi
durant la Guerra dels Remences (Ribot, 1973).
Al llarg dels segles XVII, XVIII i XIX la casa va passar a ser propietat de
diferents famílies nobles de la ciutat. Finalment, el gener de 1921, Maria
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Concepció Guytó va vendre la Fontana d’Or al Banc de Catalunya que
s’acabava d’instal·lar a Girona. Aquell mateix any, l’immoble és declarat
Monument Nacional. Durant una dècada, els baixos d’aquest Palau de la ciutat
estaven ocupats per les oficines del banc. Les altres plantes van ser llogades.
L’agitació política dels anys següents propicià que l’edifici passés d’una
entitat financera a una altra fins que el 1972, en mans de la Caixa d’Estalvis
de la Diputació Provincial es restaura i inicia una etapa d’activitat cultural al
servei de la ciutat (Sobrequés, 1973). Actualment, la Fontana d’Or és encara
propietat de la Caixa de Girona, que n’ha fet centre cultural i cívic de la seva
fundació.
L’edifici conserva de l’antiga construcció romànica la façana del carrer
Ciutadans, i el claustre amb amplis porxos a la planta baixa. La galeria i sala
de la planta noble i l’escalinata, en canv i, són d’estil gòtic. Es troba ubicada
en un dels carrers més notables de la història gironina, el carrer Ciutadans,
una de les artèries més importants en el desenvolupament econòmic i
mercantil de la ciutat, a patir de la presència d’una primera burgesia en els
segles XIII i XV. No en va, en aquest carrer conflueixen bona part dels edificis
nobles de la ciutat, com el palau dels comtes de Solterra o la casa Massaguer.
Tot i el valor excepcional de la Fontana d’Or, aquesta construcció no ha
aconseguit captar l’interès dels visitants, probablement perquè no s’ha entès
que es tracta d’un edifici públic de visita lliure o, més probablement, perquè
sovint passa desapercebut a la mirada del forani que integra l’edificació en
l’escenografia pròpia del carrer Ciutadans.

El Museu d’Història
El Museu d’Història de la Ciutat fou creat el gener de 1960 i instal·lat a la
primera planta de la Casa Burgues (carrer de la Força, núm. 13). El 1974, es
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traslladarà a la seu actual, les antigues dependències del Convent de Sant
Antoni del segle XVIII (fins aquell moment ocupades per un institut de
batxillerat). Comencen, en aquest mateix any les obres de rehabilitació de
l’edifici que finalment acabaran a principis dels anys 80. El museu s’obra al
públic el 1981 (Freixes, 1981).
El conjunt de l’edifici es distribueix en quatre plantes. La planta soterrània
que es correspon a la part més antiga del convent, s’hi conserva encara el
primitiu cementiri caputxí, un dels tres únics assecadors de cadàvers del món
preservat en l’actualitat: conté divuit nínxols verticals amb els seus
corresponents bancs foradats. A la planta baixa s’hi troba l’església de tres
naus i capçalera plana. Aquesta estança serveix per acollir les exposicions
temporals que es fan al museu. Les dues plantes superiors no tenen massa
valor arquitectònic.
El museu presenta un recorregut per la història de Girona, des dels seus
primers pobladors fins a l’època contemporània. Es conserven, a més,
importants obres d’artistes contemporanis de la ciutat, tal és el cas de la
producció de l’escultor noucentista Fidel Aguilar. El projecte museogràfic
inclou l’exposició d’instruments i material tècnic de la ciutat, com les
màquines d’enllumenat públic, que propicien una explicació més didàctica de
la vida a la ciutat.
Tot i que el museu està situat en un dels espais més privilegiats del Barri Vell
(al costat de la Catedral on conflueixen la major part de visitants) i en un
edifici d’alt valor històric; tot i haver fet un esforç per entrar en el circuit
d’atractius turístics de la ciutat i l’esforç de crear productes diferenciats,
sembla que el Museu d’Història és un dels sights més invisibles de la ciutat. Si
més no, un dels menys atractius des d’una perspectiva turística. La sobrietat
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de la façana, l’abso luta integració a la fisonomia de pedra del carrer de la
Força, la poca accessibilitat turística i les mancances que encara presenta
l’oferta del museu als ulls dels visitants són segurament els principals
arguments de la seva feble integració en els principals circuits urbans de la
ciutat.

Les Àguiles
L‘edifici de les Àguiles, que presideix la plaça sant Domènec, data del segle
XVI. Fou la seu de la Universitat durant el segle XVII i depenia econòmicament
del municipi, el capítol de la Catedral i el Conv ent de la Pia Almoina. A partir
del Decret de Nova Planta i la repressió borbònica, la institució es tanca el
1717 i la vida universitària acaba (Fortià, 1997).
Les Àguiles restarà en mans dels militars fins principis dels 80. A mitjans del
segle XX, l’Aj untament pren consciència de la necessitat de dinamitzar el
Barri Vell i generar nous usos a espais que no generaven vida. En aquest sentit
l’edifici de Les Àguiles, antiga seu de la universitat, és vista com un d’aquests
espais simbòlics: la connexió funcional entre la vella universitat i el nou
projecte permet ancorar no només el projecte de campus universitari, sinó el
mateix projecte de rehabilitació funcional de la ciutat medieval. No serà,
però, fins el 1989 que l’Ajuntament adquirirà, després de negociar amb el
govern espanyol, el conjunt d’edificis militars de la ciutat. El 1993 quan es
funda la Universitat de Girona una part del campus s’implanta ens aquests
edificis de la ciutat antiga (Birulés, 2003). Actualment, alberga les
dependències del Rectorat i l’administració general de la universitat.
L’edifici de les Àguiles és una de les construccions més importants de la ciutat
del segle XVI. Destaquen sobretot la façana renaixentista amb la porta
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dovellada sobre la qual hi ha l’escut de la ciutat sostingut per dos àngels, el
frontó amb l’escut de la casa dels Àustries amb l’àguila bicèfala que dóna
nom a l’edifici, i el pati interior amb vistes a un espectacular tram de muralla
que conté fragments de la fortificació baix-republicana (s. I a.C), la baiximperial (s. III) i la medieval. Aquesta construcció mostra com el barri vell de
Girona ha fet perviure subtilment i d’una manera poc traumàtica el gòtic més
eloqüent del segle XIV i XV amb l’influx renaixentista del XVI. A la plaça Sant
Domènec conviuen en harmonia el Convent de Sant Domènec i l’edifici de les
Àguiles, com si fossin filles d’una mateixa mare.
La rehabilitació de l’edifici de Les Àguiles es produeix amb una eficaç
composició de volums i colors, que atorga al pati central el valor de centre de
relacions no només acadèmiques, sinó també estètiques. La façana recupera
el seu valor emblemàtic i precedeix l’hàbil proposta de Viader i Fuses, en una
exercici de rehabilitació immediatament posterior a l’aprovació del Pla. La
nova proposta actua com a referent de les actuacions públiques i privades en
el Barri Vell, juntament amb l’operació de les Beates.
L’escenografia que crea la plaça de Sant Domènech (lliurada del pòrtic
artificial), el nou edifici de les Àligues i les operacions més amunt de Sant
Domènech i el convent, avui Facultat de Lletres, té una capacitat d’evocació
indiscutible. A més, l’obertura de la muralla central permet l’accés des de la
part baixa de la ciutat o des del Passeig Arqueològic, accessos alternatius a la
dura Pujada de Sant Domènech. Tanmateix, el conjunt universitari està lluny
dels circuits turístics: és possible que la seva localització perifèrica no
estimuli la visita; però també hem de constatar que l’ús universitari no ha
estudiat la compatibilitat amb la freqüentació turística. Per això, els pocs
visitants que accedeixen a l’amfiteatre de Sant Domènech tenen més
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tendència a cercar el reclam visible de la cúpula de la Catedral que els
claustres ocults de la Facultat.

Monestir de Sant Daniel
És la seu d’una comunitat de monges benedictines, que ha conservat la vida
monàstica des de la seva fundació, amb molt poques interrupcions. Es troba al
començament de l’àmplia Vall de Sant Daniel. En el lloc que ocupa l’actual
monestir s’hi trobava una capella pre-romànica, coneguda com la capella de
Sant Salvador, que pertanyia al Bisbat i que contenia les restes de Sant
Daniel. El 1017, la comtessa Ermessenda va comprar els terrenys i la capella,
a fi de fundar-hi un monestir de monges benedictines. La consagració de
l’església és del 1086 (Birulés, 1996).
L’element més remarcable del conjunt és el claustre de planta rectangular
amb dues galeries d’ordres diferents: el claustre inferior, en volta de canó, és
de principis del segle XIII i el claustre ogival superior del XV. L’església en
creu grega amb absis del segle XVII que substitueix el primitiu romànic,
disposa d’un cimbori octogonal de dos pisos d’alçada decorat amb bandes
llombardes i finestres geminades.
El monestir es troba en un dels llocs més privilegiats de la ciutat, enmig d’un
paratge natural, que és l’avantsala de les Gavarres. El passeig fins aquest
indret és un agradable recorregut que s’inicia a la mateixa plaça de Sant Pere
de Galligants i es dirigeix cap a la Vall de Sant Daniel, vorejant el torrent
Galligants. Un itinerari tanmateix molt poc freqüentat pels visitants de la
ciutat, a l’igual que al Monestir només possible amb cita prèvia concertada. El
monestir està molt lluny dels circuits turístics de la ciutat: allunyat
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geogràficament, exclòs de la mirada universal i de les imatges promocionals 21,
i amb una restricció d’accés, Sant Daniel és una de les peces més inèdites en
la parca jerarquia turística de la ciutat.

El convent de la Mercè
El convent està situat al voltant d’un claustre quadrangular d’arcs de mig
punt rebaixats (s. XVII-XVIII). L’església es troba a la part més septentrional
formant una entitat diferenciada de la resta. Es tracta d’una construcció
gòtica amb coberta d’una sola nau (Aragó i Moreno, 2000). L’ordre dels
mercedaris s’havia fundat a Barcelona durant el regnat de Jaume I (1218) i es
va instal·lar al Mercadal la segona meitat del segle XIII. El 1326 es va instal·lar
en el lloc actual (Birulés, 1996). Després de les exclaustracions de principis
del segle XIX, l’església i el convent passaran a ser primerament una caserna
de soldats i, posteriorment hospital militar. El 1970 l’ajuntament adquirí per
tal de fer-hi un auditori i un centre cultural.
Molt allunyat dels circuits turístics és el monument més invisible del Barri
Vell. Com en el campus universitari, el principal objectiu de l’operació va ser
la creació d’un gran complex cultural, una mena d’àncora en el Barri Vell, que
actuaria com un Pompidou gironí. Aquest ha estat el principal propòsit de La
Mercè, una mena de gran factoria cultural dedicat a les arts plàstiques, la
música, la cultura o la difusió, un contenidor d’experiències ciutadanes. Com
el campus universitari, l’èmfasi en la seva condició d’espai social ha limitat la
seva atracció turística: El Convent de la Mercè, malgrat el seu valor

21

.- Tanmateix, en un fulletó turístic que es distribuí durant anys per l’Oficina d’Informació i
Turisme (i que representava el Barri Vell en una tosca representació tridimensional) es
recomanava explícitament l’accés a Sant Daniel com un dels itineraris urbans més destacats.
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patrimonial, no atrau els visitants, en un procés invers a la Lleona de Girona,
un element amb un valor patrimonial discret i un alt interès turístic.

3.2.2. La gestió turística de les peces del patrimoni
A banda d’aquesta Girona de claustres romànics, naus gòtiques, campanars en
punxa, façanes barroques, arquitectura pagana i cases pintades, aquesta
Girona de gran valor monumental, hem de veure si també és una ciutat
preparada pel turisme. El segon epígraf d’aquest capítol l’hem volgut dedicar
a descriure quin és l’estat de la qüestió. És a dir, sembla que el valor
patrimonial, històric o artístic de les peces del barri vell és ja una evidència,
però i el valor turístic? Ara volem saber com es presenten aquests elements
pel gaudi del visitant.
Per això, hem definit un grup de vint ítems que ens permeten determinar
quina és la gestió que s’està fent, des de les diferents entitats gestores,
d’aquest valuós patrimoni local. Entre aquests indicadors s’han tingut en
compte:
a.

La senyalització de direcció o de posició. Aquest és un primer
instrument bàsic per una gestió turística eficient del patrimoni. La
senyalització de direcció és una eina d’interpretació que ajuda al
visitant a orientar-se en l’espai urbà i facilita la creació d’itineraris;
mentre que la senyalització de posició serveix per identificar els
principals nodes i potenciar aquells elements del patrimoni urbà que es
vulguin posar en valor.

b.

L’accés (o entrada) al monument. És determinant per la visita saber si
el monument està obert al públic, si disposa d’uns horaris prou amplis
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durant la jornada, si la visita és possible els dies festius o si cal
concertar-la prèvia.
c.

Les barreres físiques o psicològiques. Les barreres arquitectòniques i el
preu són mesures dissuasòries a la visita turística, per això poden ser un
fre a l’accés de determinats nodes i poden reorinetar la visita i la
mirada turística.

d.

La gestió de la informació. És un dels elements que més incideix en el
comportament del visitants i en les seves decisions. Té com a funció
aportar informació àmplia, específica i complerta sobre l’element
patrimonial. Per això, ens hem fixat en si disposen de fulletó propi o si
apareixen en el fulletó turístic de la ciutat, en quants idiomes s’edita,
si hi ha informacions complementàries (panells informatius) i si
disposen de material de suport com guies auditives, maquetes,
audiovisuals, servei de guiatge propi, etc.

e.

Els serveis complementaris. Un darrer indicador que hem volgut
examinar és la disponibilitat d’una oferta de serveis complementaris en
el recinte del monument. En definitiva, el fet que disposi de botiga,
bar o restaurant i, fins i tot, de banys públics és un indicador més de la
seva predisposició a la visita i al “consum” del patrimoni.

La taula 3 mostra el resultats obtinguts a partir de les informacions extretes
del conjunt de monuments de la ciutat. Cal tenir en compte, tanmateix, que
tot i que en l’epígraf precedent havíem establert una classificació de les 28
peces del patrimoni del Barri Vell de més interès turístic; ara alguns d’aquests
nodes no han estat considerats, ja que per la seva especificitat no es poden
incloure en l’estudi. Aquest és el cas del Portal Sobreportes, les Cases de
l'Onyar i la Lleona, doncs cap dels tres espais pot contenir serveis en ell
mateix.
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Taula 3. La gestió turística del patrimoni
Senyalització direcció
Senyalització posició
Obert al públic
Laborable/Festiu/ Li F
Horari Matí/ Tarda/ M i T
Visita prèvia sol·licitud
Accés discapacitats
Pagament
Fulletó propi
Fulletó de l'Ajuntament
Material suport
Informació interior
Informació en idiomes
Quin/s?

Servei de guiatge
Botiga
Lavabo
Restaurant / bar
Propietat
pública/privada
Propietari/s

Senyalització direcció
Senyalització posició
Obert al públic
Laborable/Festiu/ Li F
Horari Matí/ Tarda/ M i T
Visita prèvia sol·licitud
Accés discapacitats
Pagament
Fulletó propi
Fulletó de l'Ajuntament
Material suport
Informació interior
Informació en idiomes
Quin/s?

Servei de guiatge
Botiga
Lavabo
Restaurant / bar
Propietat
pública/privada

Catedral

Sant Feliu

Passeig
Arqueològc
S
N
S
LF
MT
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Banys Àrabs

Tresor

S
S
S
LF
MT
S
N
N
S
N
N
N
N
S
S
N

S
S
S
LF
MT
S
N
N
S
N
N
N
N
N
N

S
S
S
L/F
MT/M
N
S
S
S
S
S
S
(a)
S
N
N
N

N
S
S
LF
MT
S
N
S
N
S
S
S
(b)
N
S
S
N

PRIVADA
BISBAT
Jardins
Francesa

PRIVADA
ESGLÉSIA
Alemanys
Torre Gi

PÚBLICA
AJUNT.
Bonastruc

PRIVADA
BISBAT (c)
Muralles

PRIVADA
BISBAT
Agullana

N
S
S
LF
MT
N
N
N
N
N
N
-

S
S
S
LF
MT
N
N
N
N
N
N
-

S
S
S
L/F
MT/M
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
LF
MT
N
N
N
N
N
N
-

N
S
N
N
N
N
N
S
N
N
-

N
N
N
N

N
N
N
N

S
S
S
N

N
N
N
N

N
N
N
N

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PRIVADA

Cat, Cast,
Angl, Fr
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Propietari/s

AJUNT.

AJUNT.

AJUNT.

AJUNT.

PARTICULA
R

Sant Martí

Ajuntam.
S
N
S
L
MT
S
N
N
N
N
N
-

Sant
Domènec
S
S
N
(d)
S
S (d)
(e)
S
N
N
-

Sant
Nicolau
S
S
N
(d)
N
S (d)
N
S
N
N
-

N
N
S
N

N
N
S
N

N
N
N
N

PÚBLICA
AJUNT.
Fontana
d’Or
S
S
S
L/F
MT/M
S
N
(e)
N
N
S
N

PÚBLICA
AJUNT.
Fac.
Lletres
S
S
S
L
MT

Senyalització direcció
Senyalització posició
Obert al públic
Laborable/Festiu/ Li F
Horari Matí/ Tarda/ M i T
Visita prèvia sol·licitud
Accés discapacitats
Pagament
Fulletó propi
Fulletó de l'Ajuntament
Material suport
Informació interior
Informació en idiomes

S
N
N
S
N
N
N
N
N
N
-

Sant Pere
i Museu
S
S
S
L/F
MT/M
N
S
S
S
S
S
S

Quin/s?

N
N
N
N

S
S
S
N

Servei de guiatge
Botiga
Lavabo
Restaurant / bar
Propietat
pública/privada
Propietari/s

Cat, Esp,
Ang, Fr

PRIVADA
BISBAT
Pia Almoina

PÚBLICA
GENCAT
Museu Art

Senyalització direcció
Senyalització posició
Obert al públic
Laborable/Festiu/ Li F
Horari Matí/ Tarda/ M i T
Visita prèvia sol·licitud
Accés discapacitats
Pagament
Fulletó propi
Fulletó de l'Ajuntament
Material suport
Informació interior
Informació en idiomes

N
S
S*
(f)
S
N
N
N
N
N
-

S
S
S
L/F
MT/M
N
S
S
N
S
S
S

PÚBLICA
AJUNT.
Casa
Pastors
N
S
S*
(f)
S
N
N
N
N
N
-

Quin/s?

N
S
S
S

S
S
S
N

N
N
S
N

S
N
S
N

N
N
S
N

PÚBLICA
BISBAT(g)

PRIVADA
AJUNT(g)

PRIVADA
CAIXA GI

PUBLICA
UdG

Servei de guiatge
Botiga
Lavabo
Restaurant / bar
Propietat
pública/privada
Propietari/s

PRIVADA
ARQUITECTES

Cat, Cast,
Ang, Fr.

S
N
N
N
N
N
-
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Senyalització direcció
Senyalització posició
Obert al públic
Laborable/Festiu/ Li F
Horari Matí/ Tarda/ M i T
Visita prèvia sol·licitud
Accés discapacitats
Pagament
Fulletó propi
Fulletó de l'Ajuntament
Material suport
Informació interior
Informació en idiomes
Quin/s?

Servei de guiatge
Botiga
Lavabo
Restaurant / bar
Propietat
pública/privada
Propietari/s
Font: Elaboració pròpia

Museu Història
S
S
S
L/F
MT/M
S
S
S
S
S
S
S

Les Àguiles
S
S
S
L
MT
S
N
N
N
N
N
-

La Mercè
S
S
S(g)
L
MT
N
S
N/S(e)
(e)
N
N
N
-

Sant Daniel
S
S
N
(h)
N
N
N
S
N
N
-

S
S
S
N

N
N
S
N

N
N
S
N

N
S
S
N

PÚBLICA
AJUNT.

PUBLICA
UdG

PÚBLICA
AJUNT.

PÚBLICA
EGLÉSIA

Cat, Cast, Angl. (i)

-

-

-

(a) Ofereixen informació en català, castellà, anglès, francès, italià, alemany, holandès, rus.
(b) Tenen fulletons en català, castellà, anglès, francès, italià, alemany, rus, japonès, basc.
(c) La gestió depèn del Consell Comarcal
(d) Obert esporàdicament per la celebració d’activitats culturals
(e) Fulletons i pagament de les activitats culturals i esdeveniments varis
(f) Dies concrets de l’any
(g) Gestionat per la Generalitat de Catalunya
(h) Cal trucar el timbre. Els horaris que sempre hi ha algú és de 9.30-13.00 i 16.00-19.00
(i) Només en alguns panells

Els resultats de la taula 3 són prou concloents. Volem destacar alguns
aspectes que ens han semblat rellevants. D’entrada hem constatat que el 76%
dels monuments estan oberts a l’accés públic. Tot i que aquest percentatge és
prou significatiu hem de tenir en compte dues consideracions:
a.

Alguns monuments són la seu d’institucions o entitats públiques i
privades que tenen una funció bàsicament social i, per tant, la seva

175

gestió turística és pràcticament nul·la. A més, la visita a aquests
espais és molt parcial ja que es limita a unes poques dependències
per qüestions de funcionalitat. En aquest sentit, destaquen la Casa
de la Vila, el Convent de Sant Domènec, les Àguiles, la Mercè, la Pia
Almoina, la Casa Pastors i la Fontana d’Or.
b.

Altres nodes són espais que actuen com jardins públics, parcs o
passeigs i, per tant, com a corredors o espais oberts. Per exemple,
el Passeig Arqueològic, Alemanys i Torre Gironella, els jardins de la
Francesa i les Muralles.

Segonament, hem pogut comprovar que la majoria dels monuments estan
senyalitzats (76% dels casos senyalització de direcció i el 84% senyalització de
posició). Tanmateix, els turistes no sempre identifiquen cadascun del
elements patrimonials de la ciutat, i la sensació de desorientació és freqüent
quan es recorre el barri vell. El problema s’esdevé per un qüestió bàsicament
estètica. És a dir, el format tipogràfic de les senyals de la ciutat, la seva
ubicació, el tamany, els colors... fan que aquests símbols identificatius siguin
gairebé imperceptibles a la mirada turística. Per tant, hi ha senyalització però
aquesta no és eficient des d’una perspectiva turística.
En tercer lloc, també, ens ha semblat rellevant determinar quins elements del
patrimoni apareixen en el fulletó turístic de Girona. Aquest aspecte ens
sembla especialment important ja que ens indica què volen promocionar de la
ciutat les entitats municipals. Lògicament es tracta d’una selecció, d’una
manera de veure i entendre la ciutat, d’una proposta que, en última
instància, orienta el viatge i al viatge. L’impacte social dels fulletons i de les
guies de viatge sol ser decisiu en l’elecció dels llocs a visitar. Així doncs, els
monuments que apareixen en el fulletó d’informació turística de la ciutat són
la Catedral, Sant Domènec, Sant Nicolau, Sant Pere de Galligants, Sant Daniel,
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Bonastruc ça Porta, el Museu d’Història, els Banys Àrabs, Sant Feliu i el Palau
dels Agullana. Es tracta dels mateixos nodes que promocionaven les guies
turístiques de fa un segle, amb l’excepció del Museu d’Història i el Centre
Bonastruc ça Porta. És la mateixa mirada, els mateixos sight seens, els
mateixos atractius, la mateixa publicitat (millorada és clar)... La Girona
turística es fonamenta a partir d’un considerable patrimoni eclesiàstic, a
partir d’una sèrie de símbols fixats durant el romanticisme i a partir del valor
de la seva història. És la Girona del viatger romàntic.
Un quart aspecte significatiu de la gestió turística, fa referència a
l’accessibilitat del monument, entesa com la dificultat per la visita. Aquí ens
hem fixat en els horaris, les festivitats, les barreres arquitectòniques i el
preu. Els resultats demostren que:
a.

Si bé la majoria dels sight seens del Barri Vell estan oberts entre
setmana, només el 50% ho estan també els caps de setmana. De fet,
és lògic si tenim en compte que molts són edificis públics que fan
horari laboral. Aquest 50% de monuments visitables els dies festius,
es corresponen als museus (incloem també els Banys Àrabs i la
Fontana d’Or ), a les zones verdes del barri vell, i als llocs de culte.
No obstant, en el cas dels museus, aquests només en horari matinal
amb l’excepció del Tresor de la Catedral. De fet, aquest aspecte ha
suposat la crítica de molts dels visitants i demostra el poc interès
pel públic turístic que han tingut fins l’actualitat. Cal matisa, però,
que no és una situació única de la ciutat de Girona, sinó que és
bastant freqüent en la majoria de poblacions monumentals
d’Espanya.
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b.

També, el 50% dels monuments del Barri Vell són accessibles a les
persones discapacitades. En molts casos, tanmateix, només es
tracta de petites mesures que permeten solventar algunes barreres
arquitectòniques, com en el cas de la Catedral, el Tresor o els
mateixos Banys Àrabs. A més, la majoria d’edificis accessibles solen
ser edificis públics que per normativa s’ha tingut que habilitar i
adequar a les necessitats d’aquest grup social.

c.

Finalment, les restriccions per qüestions de pagament en l’accés al
monument, no són habituals a la ciutat. De fet, només cal pagar per
accedir als museus 22 i als Banys Àrabs, que en aquest sentit
funcionen com un museu.

Un cinquè resultat se centra en la gestió que es fa de la informació, un
instrument cabdal en l’estratègia turística. En aquest sentit, els museus i els
Banys Àrabs són els únics monuments que disposen de fulletó propi, de panells
informatius, de material de suport, de servei de visites guiades (a excepció
del Tresor de la Catedral) i informació en idiomes, bàsicament, català,
castellà, francès i anglès23. Són aquests indrets els que més s’han preocupat
per una gestió integral del seu patrimoni i, per tant, per una major difusió del
mateix. Tot i que, en ocasions, es tracta més del resultat d’una política
divulgativa global que no d’una estratègia pròpiament turística, ja que la
relació entre els museus i els turistes és avui bastant feble.

22.- Cal tenir en compte que per minimitzar l’impacte negatiu que comporta tenir que pagar
els museus de Girona, a semblança d’altres iniciatives urbanes, han creat un tiquet que
permet l’accés a tots el museus del Barri vell a un preu més econòmic. Així mateix,
conjuntament amb l’Associació de Guies de Girona s’ha programat una visita guiada que
inclou la visita a una breu selecció de les millor peces de cadascun dels museus en recorregut
d’unes tres hores.
23 .- El Tresor i els Banys Àrabs ofereixen fulletons en més de set llengües diferents.
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Finalment,

constatem

que

els

únics

indrets

que

ofereixen

serveis

complementaris de bar i restaurant són la Pia Almoina (Col·legi d’Arquitectes)
i el Convent de Sant Domènec (Facultat de Lletres); més per respondre a les
possibles necessitats del col·lectiu que freqüenta aquests edificis que no com
un reclam turístic. En canvi, el servei de botiga és usual en tots els museus.
En definitiva, la gestió del patrimoni monumental de barri vell és bastant
deficient. Segurament, el principal problema deriva d’una manca de
sensibilització vers el públic turístic. En aquest sentit, és molt simptomàtic
l’escassa o nul·la publicitat que es fa d’alguns monuments del barri vell, els
problemes amb la senyalització de direcció i posició, la manca de serveis
d’informació en la majoria dels nodes o les dificultats per poder realitzar
visites turístiques els dies festius. De fet, corroboren que la gestió turística
d’aquest patrimoni és encara avui una greu mancança que cal solventar.

3.3. La imatge turística de la ciutat. 150 anys de guies
“¿Pot ser que calgui un període de saturació d’imatges perquè se’ns
desvetlli altra vegada la necessitat del llenguatge?”
Peter Brook

Els visitants de Girona consumeixen, abans que res, la seva imatge. Abans del
viatge, abans del recorregut real i efectiu pels carrers de la ciutat, els turistes
ja han viatjat amb la seva imaginació, ja han seleccionat els monuments
d’interès i, en certa manera, ja han visitat allò que desitgen visitar. Com
escriu amb encert Urry (1990), els turistes no coneixen els llocs, sinó que els
re-conexien, és a dir, comparen la realitat amb les seves imatges. Per això,
l’estudi de les imatges de Girona és central en el coneixement de les
pràctiques turístiques: les imatges condicionen l’elecció del lloc, eduquen la
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mirada, actuen sobre el comportament del turista i són un factor clau en la
interacció entre el visitant i el lloc.
Aquest epígraf és el resultat de l’estudi empíric de la imatge turística de la
ciutat de Girona, a partir de l’anàlisi de les guies de viatge. Hem seguit dues
vies complementàries per aquest mateix fi. En primer lloc, hem basat l’anàlisi
en els recursos quantitatius, amb la classificació de les imatge promocionals
(la imatge de la portada, la síntesi del conjunt d’imatges d’una ciutat), les
imatges complementàries (les diverses imatges que recull una guia turística) i
l’estudi dels nodes o sight seens de la ciutat (els elements més emblemàtics,
les peces úniques, les icones). La segona via ha estat l’estudi semiològic dels
elements que integren la imatge de la ciutat, a partir d’una lectura
qualitativa dels seus elements. Són dos camins amb un mateix objectiu:
determinar quins són els elements estructurals que integren la imatge
turística de la ciutat i quins són els elements que s’han anat transformat a
mesura que es transformava la realitat urbana i paisatgística de l’àmbit urbà.
La font essencial de consulta han estat les guies turístiques. Seguint el camí
iniciat per altres autors, ens hem basat en les guies turístiques de la ciutat de
Girona com a eina fonamental per a aproximar-nos a la construcció de la
imatge turística de la ciutat. Les guies són alhora un agent que intervenen en
el procés de decisió dels visitants i un registre (com un fedetari) de les
imatges universals en un lloc i un temps determinat. Ens interessa, per tant,
veure la successió de les imatges amb el pas del temps. Volem oferir no una
fotografia, ni tampoc un àlbum, sinó més aviat una pel·lícula (o potser millor,
una llanterna màgica, d’aquelles que s’exhibeixen en el Museu del Cinema de
Girona).
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Partint de la hipòtesis que les imatges turístiques han estat construïdes
bàsicament el segle XIX, amb la formació del viatger romàntic, i han perdurat
fins l’actualitat amb alguns processos de canvi o transfiguració, hem basat la
nostra recerca en la recopilació i l’estudi d’una selecció de guies turístiques
des de l’any 1853 fins el 2002. En concret, s’han estudiat 42 documents que
hem classificat en quatre grups, que es corresponen amb un període concret
de la història del turisme:
a.

Període romàntic (1850-1899). Coincideix amb el naixement del turisme
i de les primeres font d’informació. Neix el viatger romàntic.

b.

Període artesanal (1900-1949). Es consolida la imatge turística de les
destinacions i s’assenten els estereotips propis de la visió romàntica
del turisme.

c.

Període fordista (1950-1979). És el període del boom turístic, la
producció en massa, l’estandardització, el baix preu i l’ocupació de la
costa.

d.

Període

post-fordista

(1980-2002). És

l’etapa

de

transformació

turística, de desaparició del model precedent i l’aparició d’una nova
concepció.

3.3.1. La imatge romàntica de la ciutat
El període romàntic es caracteritzarà per l’absència, quasi absoluta,
d’imatges tant promocionals com complementàries. No és una situació
específica de Girona. Les guies turístiques d’aquest període es caracteritzen
per un format auster, en el que l’objectiu de la informació preval sobre les
consideracions estètiques. Les guies informen més que reformen (o deformen)
la imatge.
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Les imatges promocionals representades en aquestes període responen a una
vista panoràmica de la ciutat. Seria una imatge del conjunt monumental de la
Girona vella, on el riu Onyar marca clarament quin és el límit natural de la
ciutat, la seva frontera. Es la visió d’una ciutat – panoràmica, en la que el
valor del conjunt preval per sobre de la singularitat de les seves peces. Una
de les tensions més fortes en la construcció de la imatge turística de la ciutat
és la creació d’una imatge global (panoràmica), que dóna importància al
conjunt de la ciutat medieval i el seu encaix ambiental o urbà en oposició a
una imatge singular (específica), que valora els nodes o sight seens de l’espai
turístic urbà. En definitiva, es tracta de la tensió entre una ciutat de nodes,
una ciutat de recorregut o una ciutat basada en l’atmosfera patrimonial.
La imatge complementària d’aquest període és la imatge inversa de la imatge
promocional. El 75% de les imatges evoquen els diversos monuments i només
un 25% se centren en les perspectives del conjunt de la ciutat. Els tres
elements que hi apareixen són la Catedral, els Banys Àrabs

i Sant Pere de

Galligants. Les imatges no recreen el conjunt de tot el monuments sinó que
fragmenten una part del mateix. En el cas de la Catedral apareix la Porta dels
Apòstols, en el cas del Banys Àrabs el templet i en el cas de Sant Pere de
Galligants el Claustre.

Volem destacar aquest fet. Les imatges d’aquest

període no tenen com a objectiu captivar el lector o crear una imatge
seductora a partir d’una imatge integral dels sights, sinó que se centren en
fragments específics. No és la mirada del turista o del visitant, o del fotògraf:
és l’ull expert. És la mirada tècnica que se centra en els valors arquitectònics
més notables i no en el valor estètic dels mateixos.
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Gràfica 2. Sight seens per estils en el període romàntic
16
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8
6
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Romànic

Jueu

s. XIV - XVIII

s. XIX - XX

Font: Elaboració pròpia a partir de les guies objecte d’estudi

En segon lloc, es mostren imatges amb sights d’estil romànic, representats en
dos monuments: el monestir de Sant Pere de Galligants, de gran valor pel seu
claustre (eix de la majoria de les imatges) i els Banys Àrabs que, tot i tractarse d’una construcció cristiana del segle XII, recreen els espais més anhelats
del món oriental.
La selecció dels sights del període romàntic respon fidelment a les
característiques pròpies dels valors estètics del període. Per exemple, si
analitzem la percepció que fa Laborde de la ciutat de Girona en el seu Viatge
pintoresc i històric, constatarem que la seva mirada s’orienta cap a dos
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elements centrals, la Catedral (únicament, però, la gran nau gòtica) i els
Banys Àrabs. És una selecció premeditada dels elements del patrimoni, que es
basa en la primacia de la tradició hel·lènica, el gòtic i l’arquitectura oriental.
Per tant, en aquest període es crearà el corpus, l’estructura central de les
icones de la ciutat

que ha perdurat fins els nostres dies, amb algunes

variacions. La Catedral, Sant Feliu, els Banys Àrabs o els ponts formen part de
l’imaginari col·lectiu de la Girona contemporània. Però també voldria posar
l’accent que en aquest període neix un altres factor transcendental en la
construcció de la imatge de la ciutat: la construcció de la mirada turística a
partir no del conjunt de la ciutat (o del Barri Vell), sinó de la visió
fragmentada de les seves peces. Els sight seens són una construcció romàntica
que crea una il·lusió fragmentada (com un mosaic) de la ciutat de referència,
en el que les parts prevalen sobre el tot.

3.3.2. La imatge artesanal de la ciutat
En aquest període, les guies han guanyat en qualitat estètica i inicien una
tendència en la que la presentació de la informació ha de ser compatible amb
un format lleuger i una voluntat de captivar o seduir el lector. Constatem que
les imatges promocionals que més abunden són aquelles en les que es
presenta la visió panoràmica de la ciutat. Per tant, es manté la idea que
havíem presentat en el període precedent en el que la visió global predomina
per sobre dels fragments. Ara bé, hem anotat també l’aparició per primera
vegada d’alguns nodes com a metàfores de la ciutat, com als seus elements
simbòlics, concretament la Catedral i l’església de Sant Pere de Galligants.
Per tant, en el període artesanal, ja conviuen els dos models que hem
estudiat en l’anàlisi semiològica: la ciutat compacta i els seus fragments.

184

En relació a la ciutat panoràmica, ens ha cridat l’atenció, primerament, que
la perspectiva de la imatge és de nord a sud, és a dir, sempre veiem una
ciutat des de la cara nord del riu. Aquesta perspectiva canviarà en les
dècades posteriors, a partir del període fordista, quan gairebé totes les
imatges del skyline de la ciutat seran de sud a nord. Segonament, els
elements naturals prenen una certa importància. Predominen en un primer
pla el riu i Montjuïc, de manera que la ciutat queda íntimament associada a la
seva zona d’influència més immediata. Es posen en valor clarament tots
aquests element del paisatge i es deixa en un segon terme el nucli urbà.
Observant les diferents imatges podríem dir que predominen tres monuments:
la Catedral, Sant Feliu (que ha desplaçat la imatge dels Banys Àrabs) i Sant
Pere de Galligants. És obvi que aquestes imatges i les seves representacions,
tenen una importància capital en la construcció de sights més poderosos. Per
això, la imatge de Girona s’identifica clarament amb allò que representen
aquests tres monuments. Són imatges fragmentades. És a dir, de la Catedral
es destaca el Claustre, la Torre de Carlemany i el Portal dels Apòstols. De
Sant Feliu predominen les representacions de l’interior de l’església, els
sarcòfags del presbiteri i la capella de Sant Narcís. Finalment, de Sant Pere de
Galligants es posen en valor el seu claustre romànic i el campanar octogonal.
Sant Pere, a més a més, serà sempre una referència com a museu provincial,
fins i tot trobem alguna fotografia de les sales d’exposició.
Els sights que destaquen en el període artesanal segueixen essent els
mateixos del període romàntic, per tant, la construcció de la mirada turística
de la ciutat continua invariable. L’estructura bàsica de la imatge turística de
la ciutat en aquest període és també la d’una Girona medieval. Entorn un 65%
de les imatges de sights presenten un monument gòtic – renaixentista -
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barroc, a continuació amb un 25% apareixen sights d’estil romànic i,
finalment, la resta correspon a sights dels segles XIX-XX. Igual que en el
període romàntic no hi ha cap element que faci referència al llegat jueu.
Gràfica 3. Sight seens per estils en el període artesanal
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Font: elaboració pròpia a partir de les guies objecte d’estudi

L’element romànic per excel·lència és Sant Pere de Galligants, seguit de les
imatges del Portal de Sobreportes (acabava de ser restaurat), que amb el
temps tendirà a perdre importància, els Banys Àrabs i el Tapís de la Creació.
Els Banys Àrabs, un dels referents romàntics de més valor, apareixen evocant
aquella imatge del món islàmic tan recorrent entre els romàntics. Tot i
tractar-se d’un monument no obert al públic (eren un antic convent de
monges caputxines) fins a la seva restauració iniciada l’any 1929 a càrrec de
l’arquitecte Rafael Masó, sempre són una constant en la imatge turística de la
ciutat. Sorprèn veure que l’únic sight del qual no en tenim cap representació
és l’església de Sant Nicolau.
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Els elements que destaquen de l’arquitectura contemporània són els ponts.
Mai ens apareixen com un element independent sinó com una part del conjunt
que configura la silueta de la ciutat. D’aquest període, cal mencionar les
imatges del parc de la Devesa i la Rambla. Si la primera acabarà essent un
dels referents de Girona, la Rambla tindrà una evolució discontínua.
Finalment, constatar novament que ni les restes jueves de la ciutat, ni que el
patrimoni noucentista vinculat a l’arquitecte Rafael Masó, s’incorporen a les
imatges del període artesanal. Com una herència romàntica, les imatges que
fan referència al s. XIX no es posen en valor en el període artesanal.
Per tant, en el període artesanal tenen lloc dos fenòmens complementaris que
defineixen el seu sentit en la construcció de la imatge de la ciutat. En primer
lloc, en aquest període es recreen les icones que s’havien definit en el
període precedent i es creen nous elements; per tant, és un moment en el
que es consolida (deformada i augmentada) la mirada romàntica: la imatge
que predomina és encara la ciutat medieval i cristiana creada entre els segles
XIV i XVII. En segon lloc, en aquest període s’accentua la visió fragmentada de
les icones, que cada vegada més són desproveïdes del seu context urbà i
històric i esdevenen peces aïllades per al seu consum turístic. En certa
manera, podem considerar que en aquest moment la mirada romàntica es
referma i consolida de forma definitiva en l’imaginari col·lectiu.

3.3.3. La imatge fordista de la ciutat
La consolidació de la Costa Brava com a destinació turística i la definitiva
implantació de la dinàmica turística fordista afecta molt a la forma de les
guies. La informació i el material perden pes en favor de les llicències
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estètiques, la rellevància de les imatges i la seducció de les visuals. En aquest
procés, òbviament, les imatges promocionals prenen un clar protagonisme.
El període fordista (1951-1979) representarà el primer canvi important en la
imatge promocional de Girona. En aquest període la imatge de Girona ciutat
queda desplaçada per la de la Costa Brava. Veiem com hi ha un clar predomini
d’imatges vinculades amb el litoral gironí i, per tant, amb el sol i la platja. El
valor cultural de la ciutat queda rellevat pel valor paisatgístic de la costa. Per
tant, en aquest moment Girona queda plenament identificada amb una zona
de turisme vacacional, fruit de la influència d’aquest entorn, i no en una zona
de turisme cultural. És el moment del “boom” turístic espanyol i per tant d’un
canvi en les pautes del consum turístic, que afecta també al comportament
de les imatges.
Aquesta situació palesa molt bé una altra de les tensions que configura la
imatge turística de la ciutat, com és la relació entre la ciutat i el seu entorn
geogràfic. L’espai turístic de Girona és una heterotopia, seguint el terme de
Foucault, perquè hi conviuen dos estructures espacials diferenciades. D’una
banda, la ciutat de Girona és una destinació turística en ella mateixa,
caracteritzada per l’accent en la seva oferta monumental i artística; en
aquest espai, probablement, el rerepaís turístic es limita a l’espai urbà i
natural més immediat. Però al mateix temps, Girona és la capital de la regió
turística de la Costa Brava i, en aquest cas, actua en un doble sentit. En
primer lloc, és el RBD (Recreational Business District) que ha estat desplaçat
des de la costa cap a la capital natural del territori; i, al mateix temps,
Girona és un element de referència en la creació de nodes secundaris de la
Costa Brava, una fita més de les excursions radials que connecten la costa
amb l’interior.
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Més enllà de les imatges de la Costa Brava, una vegada més hi predomina la
visió panoràmica de la ciutat, com a imatge promocional bàsica. Ens interessa
molt constatar aquest fet per dos motius. En primer lloc, hem vist com la
imatge promocional que es creà en el període romàntic i que es consolidà en
l’època artesanal té una continuïtat en el moment en què irromp el turisme
de masses. Seguint la hipòtesis plantejada, el període romàntic ha creat una
imatge bàsica, que és la que pren el turisme de masses. Però en segon lloc,
també resulta interessant el fet que aquesta imatge no es reprodueix de
forma mimètica, sinó que implica un procés d’alteració, en dos sentits.
Primer, implica el canvi de perspectiva de la ciutat des del sud cap al nord;
canvia l’angle de visió romàntica de la ciutat, que ara torna al cor de la
ciutat. En segon lloc, implica un canvi en la percepció de la ciutat vella, en la
que ja s’intueixen els primers elements de reconstrucció o de rehabilitació.
L’accent en les imatges de la ciutat – panoràmica crea un model que ha
perdurat fins els nostres dies. Podem dir que la imatge sintètica de la ciutat
de Girona és la readaptació fordista de la imatge romàntica. Ara bé, també en
aquest període, hi apareixen algunes guies en les que un element singular
actua com a símbol del conjunt de la ciutat. Aquest és el cas de la Catedral
de Girona (un altre dels elements clàssics) i, per primera vegada, el Tapís de
la Creació.
Per primera vegada, les imatges inclouen els turistes en la visió del patrimoni,
en un procés que ens recorda la nova imatge que defineix Eco (1985). Més que
el seu valor relatiu, només representen sobre el total un 0,88%, volem
remarcar el valor simbòlic d’aquestes imatges. El patrimoni no només és un
absolut, sinó que també és un objecte del consum turístic, de manera que els
visitants s’integren en la pròpia imatge turística. Els visitants fotografiant la
Catedral formen part de la imatge turística de la ciutat, en el mateix nivell
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que la mateixa Catedral. En el període fordista, els turistes “entren”
(certament de forma molt tímida) en les seves pròpies imatges. També en
aquest període apareixen les imatges en color, fet bastant significatiu si
tenim en compte que moltes imatges reforçaran determinats aspectes de la
ciutat i, per tant, redefiniran alguns dels estereotips sempre presents com la
fisonomia de les cases cromades de l’Onyar o l’efecte mirall del riu.
Els elements més constants del període fordista són pràcticament els mateixos
que ens apareixien en el període anterior. La Catedral, Sant Feliu i Sant Pere
de Galligants són els tres monuments religiosos per excel·lència de la ciutat.
La majoria d’imatges on apareix la Catedral són d’exteriors i corresponen a
imatges de les façanes laterals, la part exterior de l’absis i les torres, o
imatges del conjunt de l’skyline (per tant on sobresurten el campanar i la part
superior de la façana). És interessant, alhora, veure com es van incorporant
de manera significativa fotografies de la façana principal de la Catedral
(sobretot a partir de 1962) i, també, de l’interior de la nau central, tot i que
cal remarcar que la majoria de fotografies continuen essent exteriors. Per
contra, el Portal dels Apòstols perd el protagonisme del període precedent. La
major part de les guies d’aquest període mostren imatges d’elements de la
Catedral, reforçant la idea que és el monument més emblemàtic de la ciutat.
També en aquest període, trobem una primera imatge de la façana de Sant
Feliu i del monestir de Sant Pere de Galligants restaurat.
En aquest moment, trobarem també representacions dels exteriors de les
esglésies de Sant Nicolau i Sant Martí. Sant Nicolau sempre apareix associat
amb Sant Pere de Galligants com a part del conjunt romànic que composen els
dos edificis. Sant Martí és un complement, un element secundari que es
vincula a la imatge del Palau dels Agullana. També trobaríem algunes
fotografies del claustre de Sant Daniel i el Palau Episcopal. Sant Domènec ja
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no només apareix com a part del conjunt de la plaça, sinó que també es
posarà en valor el seu claustre i l’interior de l’església.
En el període fordista, els elements del patrimoni es van unint en una mena
d’associacions. És un procés important perquè implica el pas de la ciutat
fragmentada, creada a partir de la suma de peces del patrimoni sense cap
mena de relació entre sí, a una nova imatge turística, en la que la mirada
turística crea panoràmiques, escenes turístiques. Amb tota probabilitat,
aquest procés està relacionat amb la divulgació de la fotografia i la
generalització del concepte de point of view, que neix amb els parcs naturals
americans i després penetra en els espais del patrimoni històric. Ara, els
elements del patrimoni es van unint, perquè de forma individual perden pes
en favor de la visió de conjunt, de la creació d’imatges de postals: les escales
de Sant Domènech, amb la perspectiva del Palau dels Agullana i Sant Martí al
fons, el conjunt Sant Pere de Galligants – Sant Nicolau.
No és una situació exclusiva de la construcció de la imatge turística de Girona,
sinó de les imatges de les ciutats històriques en aquest període. Les escenes
es fossilitzen: la mateixa mirada, el mateix angle, la mateixa perspectiva, fins
i tot, la mateixa llum. Es comencen a construir una “ciutat de postal”, que es
repetirà en les guies, en les postals, en els pòsters, en el reportatges sobre la
ciutat, i que el turista consumeix a priori. És per això, que amb la creació i
reproducció d’escenaris el turista tendeix més a re-conèixer que no pas a
conèixer els elements del patrimoni.
Les imatges de la Devesa són també notables. S’incorpora a aquesta imatge
de la “Girona Verda” el passeig arqueològic i, per contra, perd importància la
Rambla de la Llibertat. Les imatges que apareixen de la Devesa manifesten un
cert canvi en relació a la dels anteriors períodes. És una perspectiva
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totalment diferent a la que hem vist fins ara. La Devesa era vista com una
gran avinguda que convidava al passeig; en definitiva, un espai de relació
social. Ara la Devesa recupera l’essència romàntica dels entorns naturals més
idíl·lics; aquells que evoquen quietud i tranquil·litat i que conviden a la
reflexió, la meditació, la relaxació..., el lloc adequat pel retrobament amb un
mateix.
En referència als sights, el període fordista implica algunes variacions
significatives respecte el model que hem presentat en els dos períodes
precedents.

Partim

d’un

fet

inqüestionable.

La

Girona turística

és

essencialment una ciutat medieval, de manera que la majoria de les imatges
se situen en aquest vast període artístic i històric (entre el segle XIV i XVIII).
La principal diferència, però, és la importància que en aquest moment es
donarà a les imatges contemporànies (entre el segle XIX i XX), que –tal i com
mostra el gràfic 4- tenen el mateix pes relatiu que les icones romàniques.
Gràfica 4. Sight seens per estils en el període fordista
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Destacarem del període que és la primera vegada que s’introdueixen
il·lustracions d’alguns del sights de la Girona jueva (la Força i el carrer Sant
Llorenç). Són imatges, però, que no pretenen associar Girona al seu llegat
jueu, sinó que volen mostrar l’essència d’una ciutat medieval amb carrers
laberíntics, desiguals, estrets i enllosats. A més, indrets com el Centre
Bonastruc ça Porta (més directament vinculats a la imatge jueva de la ciutat)
encara són invisibles. Però el que realment destacable és la importància que
assoleixen en aquest període, els elements que pertanyen o als segles XIX i
XX: els ponts, la Devesa i Passeig Arqueològic, tot i que el patrimoni
noucentista encara no s’incorporarà a la imatge de la ciutat.
Els ponts guanyen en importància. En primer lloc, ens apareixen com uns
elements destacats en el perfil urbà de les imatges, però també comencen a
presentar-se com a icones singulars de la ciutat. Probablement, el valor dels
ponts creix a mesura que aquests elements es consoliden en les imatges
turístiques universals de ciutats com Londres, París, Praga, Budapest o
Florència. Alguns d’ells (penso per exemple en el Pont Neuf de París, el Ponte
Vecchio de Florència o el Pont de Carles de Praga) són sight seens centrals en
la jerarquia d’icones d’aquestes ciutats.
Finalment, el Passeig Arqueològic, s’incorpora en aquest moment a la imatge
de la ciutat. El Passeig Arqueològic s’urbanitza en la dècada dels anys 60 i,
per tant, serà en aquest moment quan es presentarà com un dels sight seens
de la ciutat. De fet, les dues imatges del passeig, que ens havien aparegut en
les guies del període artesanal, corresponien a imatges de conjunts
monumentals on es posava l’accent en la Catedral, les muralles i la Torre de
Carlemany, i no del passeig que era un element secundari.
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En definitiva, en el període fordista destaquen tres fenòmens. Primerament,
el protagonisme del turisme vascula cap a la costa i, en conseqüència, la
imatge promocional de Girona queda diluïda en favor de les imatges
estereotipades del litoral. Segonament, es produeix una readaptació en clau
fordista de la imatge romàntica. És a dir, la imatge romàntica de la ciutat (la
concepció estètica del paisatge, el consum individual, els sights, la Girona
cristiana...) perdura en el període fordista però s’adapta al nou context
social. Finalment, es creen en aquest moment les primeres “imatges postal”
de la ciutat. Una mena d’associacions d’elements patrimonials que recreen
escenaris que el turista tendeix a consumir.

3.3.4. La imatge post-fordista de la ciutat
En el període post-fordista cristal·litza de forma clara la metàfora bàsica de
la ciutat, que trobem en la majoria de guies i que està integrada pels
següents elements: el riu Onyar i el seu efecte mirall, les cases de l’Onyar
(com una rèplica del perfil florentí de l’Arno) i els dos elements singulars que
hi sobresurten (la catedral i l’església de Sant Feliu). Voldria destacar que
aquesta imatge – resum és el resultat d’un lent procés de creació que ha
passat per les següents fases: (a) la creació de la mirada en el període
romàntic, (b) el reforçament de la perspectiva en el període artesanal, (c) el
canvi de l’angle i del discurs en el període fordista i (d) la incorporació de la
perspectiva de les cases de l’Onyar en el període post-fordista.
El contingut simbòlic de la imatge turística de Girona més representativa es
caracteritza pels següents elements:
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a.

La mirada turística fixa la frontera en el riu Onyar, que és el límit
natural que separa la ciutat vella i la ciutat nova. Per tant, la imatge
turística es concentra només en un fragment del conjunt de Girona,
que és el seu barri antic.

b.

El frontispici de la imatge turística està presidit pel joc cromàtic de les
cases de l’Onyar. La lectura semiològica d’aquest perfil és doble. En
primer lloc, les cases de l’Onyar són un remake del perfil florentí, que
podria ser interpretat com un símbol de la ciutat patrimoni. En adaptar
el seu perfil urbà a la perspectiva de la ciutat de Florència, la ciutat de
Girona proclama la seva adscripció a la imatge “universal” de ciutat
història mediterrània, que simbolitza Florència. En segon lloc, la
restauració de les cases de l’Onyar simbolitza la renovació del barri
vell. No es tracta d’una ciutat vella, en el sentit pejoratiu del terme,
sinó una ciutat renovada, rehabilitada

c.

El tercer element és el riu, que ha estat “domesticat” per evitar les
crescudes històriques, però també per a afavorir l’efecte mirall
d’aigua. Per tant, els dos elements més característiques de la nova
imatge turística de la ciutat són intervencions concretes sobre el riu i
la façana de cases. Són actuacions específiques que tenen com a
objectiu la construcció d’una panoràmica, basada en els elements
tradicionals de la imatge turística de Girona.

d.

El darrer element de la imatge bàsica de Girona és el perfil de l’skyline
en el que sobresurten la catedral i l’església de Sant Feliu. Com
veurem, aquests dos elements es consolidaran com els principals nodes
de la ciutat, per sobre d’altres elements.

Finalment, també, cal tenir en compte que ens apareix per primera vegada
com a imatge promocional, una vista del conjunt del carrer de la Força. El
carrer de la Força començarà a esdevenir important en la dècada dels 80 com
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a element destacat del llegat històric de la Girona jueva que s’incorporarà, en
aquests moments, a la imatge turística de la ciutat. Serà l’eix principal del
teixit del Call Jueu i així és com es presenta no només en la imatge
promocional de la ciutat sinó també en les complementàries. És interessant
com per primera vegada s’introdueix una imatge de la Girona no cristiana. És
un símbol d’una certa obertura de ment i un canvi en el sistema de valors
democràtic, que poc a poc va transfigurant la imatge de la ciutat. Són imatges
d’una ciutat renovada i rehabilitada. Fragments d’un període en que Girona
neteja la seva façana grisa i negra per reconstruir una nova imatge de sí
mateixa.
Mentre que la imatge promocional, evoluciona a mesura que passem d’un
període a un altre, la imatge complementària té sempre la mateixa estructura
amb l’única diferència que s’incrementen les imatges en valor absolut i, per
tant, s’enriqueixen els continguts. Però, en essència, l’estructura en termes
relatius de la imatge turística complementària es manté invariable durant tot
el període d’estudi. L’estructura bàsica és la següent. Entorn el 90% de les
imatges es relacionen amb les imatges culturals. D’aquestes, més o menys la
meitat ens presenten els monuments (aïllats o integrats en una escena), una
quarta part mostren fragments del patrimoni i una altra quarta part dibuixen
un conjunt patrimonial.
Sobre el contingut dels monuments, en aquest període encara perduren els
mateixos elements singulars que hem identificat al llarg del document. Això
valida la hipòtesi que l’estructura essencial de la mirada turística de la ciutat
de Girona es fonamenta en el període romàntic.
El període post-fordista representarà per la imatge turística de la ciutat un
procés de continuïtat i ruptura. D’una banda, com acabem de dir, continuïtat
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perquè són nombrosos els espais que constantment apareixen i reapareixen en
les guies de tots el períodes i, també, en aquesta etapa post-fordista. La
Catedral, Sant Feliu, Sant Pere de Galligants, les Cases de l’Onyar o la Devesa
es consagren com elements singulars de la imatge de la ciutat. D’una altra
banda, el canvi o la ruptura d’aquesta imatge tradicional ve representat per
la incorporació de nous espais, vinculats al llegat jueu gironí, al patrimoni
noucentista, a la Girona contemporània, a l’increment d’imatges amb turistes
consumint patrimoni i, finalment, la presència incipient però interessant
d’imatges reflex de la vida quotidiana.
Primerament, destacarem la incorporació del patrimoni jueu. Imatges com la
del carrer de la Força (que apareix en la portada d’una de les guies i en
nombroses imatges complementàries), la dels carrers Sant Llorenç i Cúndaro,
les del Centre Bonastruch ça Porta, fins i tot, la mezozà de la plaça de
l’Institut Vell en són un clar exemple. Aquestes imatges no són espontànies,
sinó que responen a una voluntat municipal de recuperar els 600 anys
d’història de l’existència d’una comunitat jueva a la ciutat. Així doncs, ens
trobem davant una nova situació caracteritzada per la creació d’imatges
induïdes, segons la classificació que proposa Miossec (1977b), és a dir, imatges
creades amb una voluntat concreta, programada i planificada. La incorporació
d’un nou atribut que ha de competir amb milers d’imatges creades i alguna
estereotipada, no és una tasca fàcil. Tanmateix, la

imatge d’una Girona

jueva comença a repetir-se d’una manera quasi obsessiva en multitud de
documents, esdevenint una constant, fins i tot, un emblema més de la ciutat.
Segonament, hi apareixen les imatges que palesen el llegat noucentista de la
ciutat, tal com la Casa de la Punxa, la Farinera Teixidor, la farmàcia Masó, la
casa Batlle, etc. Espais que fins ara havien passat desapercebuts a l’ull del
visitant també s’incorporen a la nova imatge de la ciutat. Serà un procés de
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valorització de les fites massotianes de la ciutat, després de que un grup
d’arquitectes i erudits, denunciés en la dècada dels 70 la indiferència, el mal
estat i l’oblit en què es trobava aquest patrimoni, constatant així la mala
gestió municipal duta a terme fins el moment.
En tercer lloc, també cal tenir en compte que les darreres publicacions
aparegudes de la ciutat no només inclouen elements del XIX en les imatges
promocionades, sinó també imatges d’espais contemporanis com la plaça
Europa, la plaça de la Constitució o el campus de Montilivi (UdG). Són una
clara representació de la ciutat nova, reflexos d’una Girona moderna que
també vol ser partícip de la imatge de la localitat.
Finalment, la incorporació d’imatges que escenifiquen la vida de cada dia,
amb la voluntat de projectar una imatge de ciutat viva. Són imatges del
mercat de Girona amb peixateres, verdulaires i la seva clientela, de les
parades de llibres de la Rambla, de gent comprant flors, del teatre minuts
abans de l’inici d’una obra, de les terrasses, dels carrers transitats... Urry
(1990) identifica com un possible model d’imatges la realització d’activitats
quotidianes
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aquestes
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intencionalitat: omplir de vida una ciutat erma i oferir al consum turístic un
escenari autèntic.
En definitiva, la imatge del període post-fordista és la imatge d’una ciutat
creada a partir d’una sèrie d’elements singulars que perduren des del
romanticisme però, alhora, la imatge d’una ciutat que s’està transfigurant
arrel de nous espais i elements que es van incorporant, poc a poc, i que
presagien un cert canvi en la imatge tradicional.
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Gràfica 5. Sight seens per estils en el període post-fordista
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Destaquem finalment la incorporació del patrimoni noucentista de la ciutat,
evidenciat amb les quatre imatges que ens mostren la Casa de la Punxa i la
Farinera Teixidor. Obres que fins ara no havien estat degudament valorades
“malgrat la seva transcendència en la caracterització de la ciutat” com diu
Narcís-Jordi Aragó (1982). Possiblement el turisme no fixarà la seva mirada en
aquestes fites fins el període post-fordista bàsicament per dos motius: (a) en
el període artesanal es tractava d’un patrimoni excessivament contemporani
(l’obra arquitectònica noucentista comprèn obres de principis de segle); (b)
l’Espanya de Franco (període fordista) es mostrarà indiferent no només a la
revalorització d’aquest llegat, sinó a la seva pròpia conservació, tal i com ho
exemplifica la demolició l’any 1973 de cinc xalets amb nombroses decoracions
noucentistes (massonianes) de la urbanització Teixidor.
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La gran aportació del període post-fordista és, però, la incorporació dels
elements que configuren la imatge d’una Girona jueva. Enmig de l’oblit
reapareix a la vella Girona un teixit de carrers, carrerons i edificacions amb
senyals inequívocs de la presència hebrea a la ciutat. A diferència del període
anterior, els carrers de Sant Llorenç i la Força ens apareixen ara com a part
del traçat de l’antic Call Jueu. S’incorporen, a més, nombroses imatges del
Centre Bonastruc ça Porta que serà el record més tangible d’aquesta herència
jueva . La història ha condicionat enfocaments parcials, sectorials i, fins i tot,
esbiaixats de la ciutat. D’aquí que hagi prevalgut una visió determinada de
Girona i no una altra. En definitiva, la panoràmica de Girona començarà a ser
completa o, com a mínim, més global a finals del segle XX.
Per tant, en aquest període es consoliden dos processos aparentment
contradictoris. En primer lloc, assistim a una certa sublimació de la mirada
romàntica. Els elements romàntics tradicionals de Girona són, ara més que
mai, els elements centrals de la imatge de la ciutat. No en va la catedral
esdevé el símbol de la ciutat per excel·lència. Però, al mateix temps, aquesta
imatge tradicional es completada amb l’aparició d’elements insòlits que
romanien invisibles en el període anterior, com l’arquitectura noucentista o la
ciutat jueva.

3.3.5. Conclusions. Canvi i Continuïtat
Com hem demostrat en els epígrafs precedents (a partir d’una anàlisi
qualitativa i també quantitativa) el conjunt de les imatges analitzades
ofereixen una visió de la ciutat que es basa en els cànons de la mirada
romàntica, amb algunes petites modificacions que es poden percebre amb el
pas del temps, principalment a partir de l’època fordista i sobretot en la post-
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fordista.
La primera evidència han estat les imatges promocionals, és a dir les imatges
que figuren en les portades de les guies i que actuen com a metàfores de tota
la ciutat. En el període romàntic i artesanal predomina la visió d’una ciutat
global, una ciutat de conjunt on preval l’skyline de Girona: la imatge de
l’Onyar, amb les cases del barri vell recolzades en el llindar de la ribera dreta
del riu i els dos campanars (Catedral i Sant Feliu) que sobresurten del
conjunt. Aquesta imatge serà reemplaçada en el període fordista per la
imatge de la Costa Brava. La nova forma de turisme que es donarà a partir de
la dècada dels anys 50 i 60, basada en un canvi de model i de motivació,
desplaçarà el visitant cap la costa. Tot i l’evident connexió ideològica que es
manté amb els referents romàntics (idealització de l’espai natural) hi haurà
un canvi en el model turístic.
Durant el període post-fordista l’element que prima en la imatge de la ciutat
són les cases de l’Onyar. La intencionada florentinització de Girona després
de la rehabilitació de les cases del riu i el conseqüent efecte mirall, serà la
nova imatge de la localitat:

una ciutat viva i cromàtica. En els períodes

fordista i post-fordista, la imatge de ciutat global es manté però amb un canvi
d’angle. La ciutat vella de Girona és vista des d’una nova perspectiva (de sud
a nord): Podríem dir que es manté l’objecte de la mirada tot i que des d’un
punt de vista nou.
En referència a les imatges complementàries, el conjunt d’imatges que
integren les guies, l’estructura bàsica en termes relatius es manté invariable:
entorn el 90% de les imatges de Girona són imatges culturals. Hi ha una
assimilació gairebé absoluta entre la ciutat i els seus atributs culturals sense
que hi ha hagi lloc per a cap altra categoria. Aquesta metàfora cultural de
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Girona és pròpia dels quatre períodes d’estudi. Aproximadament la meitat de
les imatges culturals ens presenten monuments (de forma aïllada o integrada
en un escenari), una quarta part mostren elements patrimonials i l’altre
quarta part dibuixen conjunts monumentals.
La ciutat romàntica i artesanal era principalment vista des de l’òptica del
fotògraf, com una ciutat de fragments. En el període fordista s’inicia un
procés de ruptura que es concretarà en el post-fordisme amb la creació
d’imatges

postals.

La

mirada

turística

crea

escenes

de

conjunts,

panoràmiques de grups de monuments que ja no es podran dissociar entre sí.
A més, el patrimoni passa a ser un objecte de consum. L’entrada, encara que
tímida, de turistes en la imatge de la localitat és un altre dels processos de
canvi.
La tercera evidència és que en la imatge de la ciutat perduren els mateixos
elements singulars que hem identificat al llarg de l’apartat: la Catedral, Sant
Feliu, Sant Pere de Galligants i els Banys Àrabs. La Catedral, que destaca per
sobre els demés monuments i ha esdevingut un dels símbols identitaris de
Girona, mantenint-se inamovible tot i el pas del temps. És potser l’exemple
més clar d’una imatge que ha tingut continuïtat. En referència a la resta dels
sight seens, tot i el pas de més de 100 anys entre les primeres imatges
turístiques recollides i les darreres, podem afirmar que prevalen els mateixos
sights i la mateixa visió de la ciutat. És la imatge d’una ciutat creada a partir
de referents romàntics, però amb alguns canvis que es faran evidents a la
segona meitat de segle XX.
Observant la gràfica de l’evolució per períodes dels sight seens gòtics,
renaixentistes i barrocs, ens apareix gairebé una gràfica lineal. Per tant, la
presència d’aquests elements es manté inalterable amb el pas de temps.
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Seran el tronc, l’essència i les icones de la imatge turística de la ciutat.
Elements que es defineixen en el període romàntic i es mantenen encara vius
en el post-fordisme. Aquest fet avala la nostra hipòtesi inicial, en la qual ens
plantejàvem que la imatge de les destinacions es construeix a partir de la
mirada romàntica.
Gràfica 6. Evolució dels sight seens per períodes
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D’altra banda, les imatges amb sights romànics segueixen una evolució
positiva entre el període romàntic i l’artesanal, però cauen significativament
en el període fordista, passant d’un valor relatiu de gairebé 24% al 16,5%. En
la darrera etapa, es percep una certa recuperació. Tanmateix, no
s’aconsegueix arribar als percentatges dels primers períodes definits.
Els sight seens contemporanis, del XIX - XX, experimenten alts i baixos durant
els quatre períodes, si bé el canvi més important té lloc entre el període
artesanal (amb un 9,3%) i el fordista (amb un 16,9). Com ja hem argumentat
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anteriorment, la raó la trobaríem en la notable presència d’imatges del parc
de la Devesa, com l’espai verd per excel·lència de la ciutat; la dominació
d’imatges de l’skyline i, en conseqüència dels ponts; i, finalment, la
incorporació del Passeig Arqueològic a la imatge turística de la ciutat.
El més significatiu és el creixement exponencial dels sights jueus amb el pas
del temps. L’evolució per etapes evidencia com passem d’una ciutat que no
incorpora el patrimoni jueu en la seva imatge turística, a una ciutat que
l’inclourà plenament en la darrera etapa del segle XX, representant un no
menyspreable 7,8% sobre el conjunt d’imatges amb sights. Aquesta és sens
dubte la principal transformació de la imatge estructural de Girona, la
irrupció d’un nou element que gravita a l’entorn dels monuments i l’evocació
del llegat semític.
En resum, l’anàlisi quantitativa de les imatges turístiques ens ha permès
detectar una sèrie d’elements estructurals de Girona (la seva condició
cultural, els nodes singulars, la preeminència de la ciutat – monument...) que
no varien amb el pas del temps. Des de la seva formació en el període
romàntic, aquests caràcters de la imatge han perdurat malgrat la
transformació de la ciutat i dels propis visitants. Existeixen, però, algunes
modificacions parcials, com el pas de la ciutat fragmentada a la ciutat de
conjunt o la consolidació de la mercantilització del patrimoni, que demostren
alhora una lenta modificació d’alguns elements de la imatge turística de la
ciutat. Canvi i continuïtat. Aquesta és la tensió que preval en el procés
històric de la imatge de Girona.
Més enllà del rigor formal dels números, és necessari una interpretació
qualitativa de les guies recollides. Tot i que la metodologia quantitativa ens
ha proporcionat una informació essencial sobre els grans processos en la
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construcció de la imatge de la ciutat i els seus principals paràmetres, no hem
pogut copsar alguns dels matisos essencials que configuren la imatge de la
ciutat: el conflicte entre la tradició i la modernitat, la lenta transició de la
ciutat grisa a la ciutat cromàtica, l’aparició dels turistes o els residents en les
imatges de la ciutat...
Per tal de guiar la lectura qualitativa de la imatge turística de Girona, hem
optat per una anàlisi semiològica que s’interessa no només per les imatges en
sí sinó també pels seus significats, pels símbols que hi ha implícits en les
representacions mentals. Sabem des de Barthes i els primers teòrics sobre les
imatges, que aquestes construccions són essencialment elements simbòlics.
Un fotografia que representa la Catedral de Girona o una visió panoràmica del
perfil urbà de l’Onyar són quelcom més que elements descriptius. Són, en
essència, missatges simbòlics, com el valor del passat, la reducció del sentit
del temps o de l’espai, el predomini dels valors estètics del Romanticisme...
Si l’objectiu és reconstruir els missatges implícits en les imatges turístiques de
la ciutat, hem considerat que la línia metodològica més eficient era la
identificació de les principals tensions en la construcció d’aquesta mirada.
Sabem que en el complex procés de construcció i reconstrucció de les imatges
turístiques, podem identificar vectors contraposats, una tensió més o menys
implícita entre models aparentment antagònics. Aquesta línia metodològica és
igualment coherent amb els plantejaments del model científic postmodernista que utilitza la contradicció i la paradoxa com a eines d’anàlisi de
la realitat (Minca, 2002).
Girona ha projectat al llarg del segle XX una imatge de ciutat eminentment
cristiana que s’ha vist trencada per l’aparició d’un llegat jueu a la darreria
del segle amb la recuperació de l’antic Call, fruit possiblement d’una
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obertura política (són els anys més recents a la transició espanyola) i d’un
canvi ideològic, caracteritzats pel trencament amb un Règim dictatorial que
va infondre sobretot valors moralitzadors i que va perpetuar la imatge d’un
país cristià. A l’Espanya de Franco es defensa el catolicisme, i el turisme
serveix per propagar aquesta imatge de “creuada per la religió” (Poutet,
1995). La Girona democràtica prioritzarà altres valors.
Segonament, la imatge de la Girona turística és la d’una ciutat buida. Ciutat
solitària i silenciosa, tranquil·la i misteriosa, on la quietud emergeix
d’aquesta fisonomia urbana. Només la presència impertèrrita de la Devesa i la
Rambla aconsegueix modificar aquesta visió de la no realitat. De fet Girona,
respon a una imatge que no li correspon. Les desamortitzacions del segle XIX
van representar l’abandó de molts indrets del nucli antic i, per tant, es va
produir un canvi en la imatge de la ciutat. De fet el barri vell no es dotarà de
certa vida fins els anys 80, amb la progressiva execució del Pla Especial de
Reforma Interior del Barri Vell. Per tant, no serà fins ben entrats en la dècada
dels 90 que la Girona Vella es deixarà veure, a través de les guies, com una
ciutat viva.
En tercer lloc, la imatge de Girona s’ha vinculat a la d’una ciutat
fragmentada. Una ciutat estructurada a partir d’un seguit de monuments
evocadors d’un passat històric. El pas d’un turisme més artesanal a un
industrial desenvolupa una tradició de guies on la imatge que es vol projectar
és la d’una ciutat de sights però units en forma de recorregut. Avui, ens
trobem davant una Girona d’icones on predominen per sobre la resta de
monuments la Catedral, l’església de Sant Feliu i Sant Pere de Galligants;
però co-existeix amb aquesta imatge de Girona, una ciutat de recorregut,
itinerant, que es presta a la passejada i que convida al visitant a perdre per
l’entrellat de carrers i carrerons, places i cantonades, per anar descobrint
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tant estralls de petites construccions com de grans monuments.
La imatge turística de la ciutat de Girona està basada en el consum individual
del territori. La tensió entre el consum individual i el consum col·lectiu és una
de les principals tensions que identifica Urry (1990) en el procés social del
turisme. En aquest cas, la imatge turística de la ciutat de Girona és, en
essència, una imatge centrada en el consum individual, és a dir, basada en la
combinació entre el viatge exterior i el viatge interior que només és possible
amb una experiència individual. A diferència de la resta d’elements estudiats,
en aquest cas, la concepció individual del consum turístic de Girona preval en
els quatre períodes d’estudi i no es modifica ni tan sols en el període fordista
o post-fordista, quan el creixement de turistes a la ciutat fan inviable la idea
romàntica del consum individual de la ciutat. Si a partir dels anys 60, el
turisme és més un acte de socialització (un ritual) que una experiència
introvertida, el pòsit de la imatge romàntica manté la idealització d’una
relació individual entre el patrimoni i el visitant.
En cinquè lloc, Girona és també una ciutat antiga. Una antiga seu episcopal i
vila medieval. Aquest “laberint urbà”, tal com la defineix sovint Narcís-Jordi
Aragó, que estructura la ciutat vella, és el nucli definitori que centra l’interès
de totes les mirades turístiques. Així, es consumeix només una part de la
ciutat, el Barri Vell24. I en aquest procés de construcció de la imatge turística,
les guies prioritzen només uns valors de la Girona vella, aquells que recorden
la seva monumentalitat, el seu marcat caràcter medieval i les seves gestes
històriques, són imatges simbòliques de la ciutat. La ciutat nova no
s’incorpora a la imatge de Girona fins la dècada dels anys 90. De fet Girona no
projecta una imatge de contemporaneïtat o present, ni històric ni artístic, en
tot el segle XX. D’aquesta manera podem dir que no existeix a penes cap
relació entre la ciutat històrica i la contemporània. Són les dues Girones, ben
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24 .- L’estudi demostrarà que la fragmentació va més enllà: en realitat, els visitants només
consumeixen una part del fragment de la ciutat o, si es vol, un fragment d’un fragment de la
ciutat. En realitat, els visitants només s’interessen per una ínfima part del Barri Vell, a
l’entorn de la Catedral i la seva àrea d’influència.

definides i separades l’una de l’altra.
Girona es presenta en notables ocasions com una ciutat grisa i fosca, tret que
li ve donat sovint pel color gris de la pedra, que li ha conferit l’apel·latiu de
“ciutat de pedra”. La pedra ha imprès el caràcter malencònic i tancat que
tant caracteritza la ciutat i li ha conferit el color gris de la tristesa. Però no
és, només, pel gris de la pedra que Girona tindrà aquest aspecte. La seva
fisonomia de ciutat no rehabilitada (vella i degradada) ha afavorit a aquella
imatge de ciutat decrèpita, al mateix temps que la fisonomia de ciutat
humida i boirosa també contribueix a la imatge fantasmagòrica que dóna
aquesta tonalitat. La condició de ciutat grisa és quelcom més que una
descripció cromàtica o, si es vol, climàtica. És també una valoració de
l’esperit de la ciutat. Durant anys, la ciutat de Girona és vista com un espai
urbà tancat, reclòs, un escenari de militars i religiosos, que resta al marge
dels principals canvis urbans, econòmics i socials del corredor pre-litoral
català. Per això, tot i que les guies s’esforcen en presentar els trets més
positius del paisatge i la vida urbana, amb freqüència es destil·la una lectura
negativa de la ciutat, una metàfora perfecta entre la grisor de la pedra,
l’atmosfera humida i boirosa i l’apatia de la vida urbana.
Tanmateix, el nou període polític, que enceten les eleccions de 1979 i que
representen un canvi real en el context social, econòmic, urbanístic i de
recuperació vital, també servirà per reemplaçar la imatge de ciutat grisa que
tant de temps s’havia arrossegat. Els símbols més evidents d’aquest canvi són
les cases de l’Onyar i les noves il·lustracions de les publicacions de finals de
segle. La rehabilitació de les cases del riu, va suposar per Girona un canvi
d’imatge i un canvi d’hàbits. Un canvi en la imatge fruit de l’endreça i encert
de dotar aquelles façanes d’una gamma cromàtica que fa recordar la ciutat de
Florència. És en paraules de Nadal la “florentinització” de Girona, que li dóna
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un aspecte harmònic, de targeta postal i sens dubte de ciutat de colors.
Finalment, Girona és una ciutat romàntica, es configurarà seguint bàsicament
els cànons propis de la imaginació romàntica (sobretot en els períodes
romàntic i fordista). Primerament, creiem que aquesta visió evocadora de
l’Edat Mitjana, que des de sempre han traspuat les guies és clarament un
indicador del valor romàntic que es vol donar a la imatge de la ciutat.
Tanmateix, aquesta imatge de ciutat romàntica s’ha dotat d’un cert to
il·lustrat en determinats moments de la història. Una primera visió moderna
de Girona la trobem amb les primeres guies del segle XX (coincidint amb un
primer despertar ciutadà fruit de la industrialització) que integren a la imatge
més tradicional de la ciutat antiga aquells espais més contemporanis i
representatius d’una Girona progressista (a principis de segles algunes guies
emfatitzen en l’aspecte de que ens trobem davant una ciutat industrial). Una
segona visió o un segon despertar de la ciutat coincideix amb el període de
finals del segle XX. El canvi polític proposa un renaixement de la ciutat, i per
tant, una reorientació de la imatge de la localitat (la ciutat comença a ser
consumida).
En definitiva, la imatge turística de Girona es va crear el segle XIX, a partir de
la concepció romàntica del temps i de l’espai. Sabem que és un procés molt
comú en les destinacions turístiques: el període romàntic crea els elements
bàsics, estructurals, de la mirada turística i modela allò que Miossec (1977b)
anomena

la

imatge

universal

dels

llocs.

Hem

constatat

referències

bibliogràfiques que identifiquen processos similars en espais tan dispars com
el Quebec, Mallorca, Andalusia, la Costa Brava, Lisboa, Tunísia o la Polinèsia.
Aquesta imatge romàntica de la ciutat ha demostrat una extraordinària
capacitat de supervivència. Malgrat els canvis urbanístics de l’espai (el casc
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històric i la ciutat nova), malgrat l’evolució en l’apreciació estètica dels llocs
i sobretot malgrat el pas d’un model turístic aristocràtic a un consum
col·lectiu de la ciutat, l’estructura essencial de la mirada turística s’ha
mantingut inalterable. La concepció romàntica de l’espai ha definit els
paràmetres de la imatge turística de la ciutat de Girona més enllà del període
en el que es va concebre.
Hem identificat set elements essencials en la definició de la imatge universal,
romàntica, de la ciutat de Girona.
a.

El primer element romàntic és, precisament, la pròpia concepció
estètica del paisatge urbà. Els precedents il·lustrats havien descrit
l’activitat agrícola o la localització de les indústries, havien identificat
les principals estructures defensives de la ciutat i havien proposat les
necessitats d’infrastructures de la vella ciutat. Des de mitjans del segle
XIX, els visitants miren la ciutat amb una actitud purament
contemplativa, a la recerca del gaudi estètic. És una nova concepció de
la relació entre l’espai urbà i el nouvingut: els visitants només cerquen
la qualitat estètica de la ciutat.

b.

La imatge romàntica de la ciutat és una imatge fragmentada. La ciutat
de Girona és, doncs, un mosaic format per peces o tesel·les de desigual
i tamany i importància. La mirada romàntica rebutja la imatge de
conjunt de la ciutat i identifica les seves peces singulars. Les guies són
un catàleg d’elements del patrimoni, més que no pas una visió integral
de la ciutat de Girona o del Barri Vell.

c.

En el període romàntic es fixen (o, potser millor, es fossilitzen) els
principals sights de la ciutat, és a dir, aquells elements de la ciutat que
el visitant ha de veure. La Catedral, Sant Feliu, Sant Pere de Galligants
i els Banys Àrabs configuren la selecció romàntica del patrimoni de la
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ciutat, que es mantindrà durant tot el període d’estudi, amb l’excepció
de la pèrdua d’importància dels Banys en períodes posteriors.
d.

La mirada romàntica no només selecciona aquests sights, sinó que
identifica els elements més notables de cadascú, d’acord amb la
concepció estètica del moment. Per això, la Catedral és essencialment
una ampla nau gòtica, mentre que el Claustre, la façana o l’escalinata
són gairebé ignorats. Els Banys Àrabs són la peça gironina que evoca
l’orientalisme romàntica, malgrat que aquest element del patrimoni
urbà de la ciutat és d’origen cristià.

e.

L’espai urbà és presentat com un escenari per al consum individual. Els
altres turistes són invisibles; de fet, és invisible el propi acte turístic.
La relació entre el visitant i l’espai visitat es presenta com una
introspecció individual, a soles, que afavoreix dos formes de viatge: el
viatge exterior cap a l’espai receptiu i el viatge interior cap al
coneixement d’un mateix. Les guies interpel·len a un visitant que no
considera el turisme com un acte ritual basat en el consum col·lectiu,
sinó com una oportunitat individual de comunicació entre el patrimoni,
la identitat i un mateix. Com és obvi, la pervivència de la concepció
individual del consum turístic genera un conflicte en el moment en què
es democratitza l’acte turístic en els períodes fordista i post-fordista.
La selecció dels fragments o les peces que integren la mirada turística
de la ciutat dibuixa un espai urbà en el que l’element fonamental són
els edificis religiosos: la catedral, les esglésies, els convents... El
patrimoni de la ciutat és, en essència, un patrimoni eclesiàstic i els
elements civils, els espais verds, els carrers o els elements de defensa
són gairebé invisibles.

f.

La perspectiva urbana de la ciutat, el dibuix de l’skyline, és sempre
extrovertit. D’acord amb els paràmetres de l’època, la primera imatge
de la ciutat cerca la mirada “des de fora”, l’arribada a la ciutat des del
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Nord, a l’entorn del curs del Ter i amb el dibuix de la Catedral i Sant
Feliu com a teló de fons. La ciutat de Girona és presentada en el seu
context natural i territorial; els límits de la ciutat estan dibuixats amb
tres peces naturals: el riu Ter al nord, la Devesa i Montjuïc.
g.

La imatge de la ciutat de Girona és, en essència, una imatge grisa. És
una ciutat humida, resclosa, marcada pel perfil de la pedra i envoltada
per una atmosfera boirosa, gairebé onírica. No és, però, una lectura
negativa. Aquest ambient gris i boirós es correspon també amb els
ideals romàntics de contemplació de l’espai.

Per tant, aquests paràmetres dibuixen les línies generals de la imatge
romàntica de la ciutat de Girona. Les guies han perpetuat la major part
d’aquests elements. Han creat un llenguatge comú. Han identificat unes
imatges, unes perspectives, uns detalls que es repeteixen de forma gairebé
clònica, de manera que entre les guies del segle XIX i les darreres guies,
malgrat les diferències d’estil i de contingut, sovinteja la sensació de dejà vu
(i, òbviament, dejà lu).
Ara bé, tot i que existeix una imatge universal que perdura amb el pas del
temps (una mena de mainstream turístic), cada període reformula, deforma,
incorpora o matisa alguns dels elements de la imatge turística de la ciutat.
Per tant, la construcció històrica de la imatge de Girona és el joc entre la
continuïtat i la ruptura, la tensió entre la imatge universal romàntica i les
noves imatges que s’incorporen en cada període d’estudi.
El període artesanal és un període transcendental en la consolidació de la
imatge romàntica. De fet, la principal característica d’aquest període és
l’afirmació dels principis de la imatge anterior: una mirada extrovertida de la
ciutat, una lectura fragmentada, una identificació dels ideals romàntics (la
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boira, el gòtic, l’orientalisme...), la incorporació dels residents dins la lectura
del territori urbà... Alguns dels elements romàntics són, fins i tot, més
evidents en aquest període, com l’exaltació del passat, la incorporació de la
fabulació en la descripció històrica de la ciutat o la fragmentació dels
fragments de la ciutat, és a dir, la identificació d’elements patrimonials molt
singulars. No podem oblidar que les guies de finals del segle XIX són guies
sense imatges, me ntre que en aquest període es generalitza el recurs de la
fotografia, que permet fixar no només els elements de la imatge, sinó també
els angles, la perspectiva.
A penes podem identificar nous elements en aquest període. Només en
destacarem tres petites variacions respecte l’època romàntica. En primer lloc,
cal destacar que malgrat la lectura romàntica del territori, en aquest període
apareixen per primera vegada elements de la ciutat nova: la Devesa i les
indústries. La descripció de l’activitat industrial de la ciutat és un residu de la
mirada il·lustrada i un cert antídot contra la imatge d’un espai urbà
improductiu. El segon element que s’incorpora en aquest període és la visió
de la Devesa. La Devesa és sobretot un parc urbà. Finalment, en aquest
període es consolida l’església de Sant Feliu en la jerarquia de nodes de la
ciutat.
El fordisme implica un canvi molt més radical. El turisme fordista és, de fet,
una ruptura radical respecte el model turístic precedent, ja que implica el
salt del turisme individual, aristocràtic, elitista, a un turisme democràtic,
popular i col·lectiu. Això implicarà també una transformació de la concepció
mateixa del turisme, que és més un ritual de socialització que no pas un
exercici d’introspecció romàntica. El que voldríem destacar, però, és que els
canvis en el model turístic són molt més violents que la transformació de la
imatge turística de la ciutat. El nou turisme prenc com a referència la major
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part dels elements que configuren això que anomenem la imatge universal de
Girona: la ciutat fragmentada, els sights, la ciutat religiosa, la sinècdoque del
Barri Vell... La pervivència més significativa és que la imatge fordista manté
la ficció del consum individual de la ciutat.
Tot i així, és evident que el model fordista incorpora també nous elements.
Voldríem destacar cinc canvis singulars:
a.

La ciutat es buida. Els residents, que formaven part de l’escenografia
romàntica de la ciutat de Girona, han desaparegut de les imatges. Ara,
les escales de la Catedral, el carrer de la Força, la plaça de Sant
Domènech o els Jardins de la Francesa se’ns presenten com espais
buits, desproveïts de vida. És la construcció de la ciutat – museu.

b.

La mirada es fa introvertida. Si la perspectiva clàssica de la ciutat era
la mirada des del Nord, en aquest període, l’ull turístic entra a la
ciutat i substitueix el Ter per l’Onyar com a punt de referència. Ara,
veurem la ciutat des d’una perspectiva essencialment urbana, de
manera que els referents territorials més propers (Sant Daniel,
Montjuïc, el Ter...) desapareixen de les imatges turístiques. Aquesta
mirada de la ciutat des de dins consolida el point of view per
excel·lència de Girona: el Pont de Pedra. Aquesta serà la perspectiva
central de la ciutat, que marca la frontera entre la nova ciutat (sempre
invisible) i la vella ciutat.

c.

Mentre que el territori immediat desapareix, ara sorgeix un important
canvi d’escala. La ciutat de Girona és un espai perifèric de la nova
Costa Brava que esdevé l’epicentre turístic del territori. Girona es
presenta sovint com el contrapunt cultural o “autèntic” de l’espai
turístic del litoral.

d.

La vella ciutat continua essent una ciutat fragmentada. Les peces
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prevalen sobre el conjunt. Ara bé, aquestes peces no es presenten de
forma aïllada, sinó que s’integren en un escenari. Ja no veiem només la
nau gòtica de la Catedral, o la seva façana, sinó que ens presenten la
plaça de la Catedral, amb l’escalinata i la Pia Almoina. Es crea, doncs,
una sèrie de postals urbanes, en les que els fragments s’associen en
conjunt patrimonials que afavoreixen una concepció de ciutat de
recorregut.
e.

La ciutat grisa ja no té unes connotacions romàntiques. La ciutat es
presenta sovint com un espai tancat, reclòs, humit. És la Girona
reumàtica que defineix Josep Pla.

La imatge turística post-fordista és una adaptació dels ideals romàntics
condicionats pel nou escenari turístic. El segon canvi transcendental esdevé
amb la transició democràtica i l’aposta institucional per un canvi del model
urbà. Aquesta aposta implica una rehabilitació integral del casc urbà, una
aposta per la nova ciutat, una recuperació de la centralitat urbana i un procés
de florentinització en la intervenció urbanística del Barri Vell, especialment
en el frontispici de les cases de l’Onyar. Novament, els canvis en el territori i
en el model turístic són molt més evidents que la transformació de la imatge
romàntica. Els elements particulars que matisen la imatge universal romàntic
de Girona en aquest període són els següents:
a.

La transformació més important és la incorporació de la nova ciutat en
les imatges turístiques. És una presentació fragmentada, puntual, però
d’un alt valor simbòlic. Dins d’aquests nous escenaris trobem la Girona
noucentista, la Girona contemporània, escenes de la vida quotidiana i,
el que és més important, la irrupció del llegat jueu en la imatge
col·lectiva de la ciutat. Aquest darrer és, sens dubte, el canvi més
significatiu en la lenta evolució de la imatge de Girona, perquè implica
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la integració en la jerarquia dels sights d’un element que fins aquell
moment restava invisible en els períodes precedents. Crec que això
valida, una vegada més, la hipòtesi que les imatges turístiques són
construccions socials, que s’expliquen pels contextos socials i polítics.
b.

La segona transformació és la lenta aparició dels turistes dins les
pròpies imatges. Ara, els visitants que fotografien la Catedral, que
passegen pel carrer de Sant Llorenç o que consumeixen a la Rambla
formen part de la pròpia imatge turística: els turistes “han entrat” a
les imatges turístiques. Aquest procés conviu amb una clara concepció
patrimonial dels elements religiosos que ara ja estan desproveïts de la
seva connotació espiritual. Podríem dir que en el període post-fordista
el turisme irromp en la seva pròpia imatge i s’integra en els seus
continguts.

c.

El tercer i darrer element que volem destacar és la relectura de la
ciutat: De la ciutat grisa a la ciutat cromàtica. La metàfora més
important és el joc de colors de les cases de l’Onyar que renuncien a la
grisor precedent. La florentinització és també una reivindicació de la
llum, de la mirada mediterrània, de l’obertura, de la nova ciutat, en
definitiva una superació (aquí sí conseqüent amb els canvis territorials)
de la ciutat grisa del període franquista.

En definitiva, el context romàntic que emmarca el segle XIX gironí serà el
punt de partida en la construcció de la imatge turística de la ciutat. Una visió
que neix en aquest moment i es projecta a partir d’aquest ideals. Tot i que la
ciutat ha canviat amb el temps, la imatge turística s’ha mantingut gairebé
invariable: els mateixos estereotips, les mateixos llocs d’interès, el mateixos
sight seens, els mateixos cànons... és la mateixa mirada turística després de
cent anys d’història. Només el canvi democràtic, finalitzada la dictadura
franquista, representarà una certa alteració a la inamovible imatge de Girona.
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Nous espais, nous valors, nous elements i noves visions s’incorporen a la
imatge turística de la ciutat. Una imatge que aconsegueix, a partir d’una
relectura dels cànons de sempre, una certa transfiguració de sí mateixa.
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4. EL CONSUM DEL PATRIMONI DE GIRONA. CLAUS
PRINCIPALS
“No niego que verte desde aquí, desde el alto do Castelo, es
fascinante. Pero, como muy bien sabemos, aquí cuenta la distancia, y
la distancia inventa ciudades. Por eso yo nunca olvido aquel mensaje
que alguien dejó un día en esta balconada de curiosos: “La primera
vista es para los ciegos”, sabia advertencia, sin duda, pero demasiado
simple, si me lo permites, porque incluso para quien descienda desde
la vista general y se sumerja en los interiores con catecismo de city
tour, el paisaje es muy recomendable. Hay eruditos de paso que
practican el recorrido por las vías sacras de los monumentos para
quedar bien con su conciencia cultural, he visto de ésos a montones;
hay romeros de la danza tarántula, Alfama abajo, Mouraria arriba,
aficionados a los laberintos del callejeros; hay viajeros de museos para
los cuales este mundo tiene que estar siempre muy bien fechado y
ordenadito; hay de todo. Pero nadie podrá conocer una ciudad si no la
sabe interrogar, interrogándose a sí mismo. O sea, si no trata de
descubrir por su cuenta los azares que la vuelven imprevisible y el
misterio de su más íntima unidad”.
José Cardoso

La singular guia de Lisboa que suggereix Cardoso (1997) planteja els principals
interrogants de la mirada turística projectada sobre la ciutat i els seus
monuments. Tanmateix, la tensió darrera, el conflicte essencial del consum
turístic del patrimoni és sempre el mateix: l’experiència de la llibertat
individual, la comunió a soles entre la identitat de la ciutat i la identitat
pròpia (seguint els efectes de la síndrome d’Stendhal) o la repetició del ritual
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que s’ha construït socialment i que orienta constantment la mirada del
turista. Aquest és, també, l’interrogant essencial que inicia l’estudi sobre el
consum del patrimoni de la ciutat de Girona. Ens interessava saber si en
aquesta

petita

ciutat,

desproveïda

de

peces

patrimonials

de

rang

internacional, hi prevalia una mirada espontània, inèdita, creada i recreada
per cadascun dels visitants que la contempla o bé si en aquesta “dansa de
taràntules” que identifica Cardoso podem identificar unes regles del joc
invisibles que neguen (o almenys matisen) la llibertat de la relació entre el
visitant i el patrimoni.
L’estudi sobre les formes de consum del patrimoni de Girona està basat en
tres fonts complementàries, que ens permeten assolir un mateix objectiu: (a)
l’anàlisi del comportament dels visitants en els diversos arcs que integren el
Barri Vell de Girona i la creació d’itineraris, a partir de la successió de
diversos arcs; (b) l’estudi del comportament dels visitants en els nodes
turístics situats en diversos punts de la trama urbana i (c) les característiques
singulars dels visitants i la seva percepció de l’experiència turística. El capítol
introductori ja ha detallat el marc metodològic en què se sustenta l’estudi.
Aquest capítol està integrat per quatre epígrafs. El primer analitza la
informació bàsica dels arcs de la ciutat de Girona. L’interès se centra, en
primer lloc, en la identificació dels espais visibles i els espais invisibles, és a
dir els arcs més freqüentats i els arcs amb pocs visitants. A continuació, es
mostren les dades relacionades amb el temps de recorregut i la velocitat.
L’estudi creuat entre els arcs i les actituds ens han permès analitzar quins
arcs s’especialitzen en els diferents comportaments que poden manifestar els
visitants (recorregut, conjunt de l’arc, element de l’arc i serveis).
El segon apartat està dedicat a l’estudi dels nodes, és a dir, els principals
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atractius de la ciutat. L’estructura d’aquest capítol és similar a la precedent.
En primer lloc, es presenten els nodes accessibles i els nodes visitats; la
diferència entre els dos ens ha permès establir una tipologia dels monuments
en quatre categories: nodes estrella, nodes invisibles, nodes potencials i
nodes perifèrics. Aquí es mostren, també, les diferents formes de consum dels
monuments a partir de les actituds identificades: deambulant, global,
detallista i particular. Aquesta part es tanca amb un estudi dels factors que
condicionen el comportament dels visitants en els nodes: els accessos, la
congestió, la meteorologia, el temps de la visita i el número de nodes visitats.
El tercer apartat analitza els itineraris de la ciutat. En aquest cas, hem
realitzat una tipologia dels diversos recorreguts turístics, que ens ha permès
definir quatre models: l’itinerari bàsic (accés al Barri de la Catedral),
l’itinerari comercial (es limita els corredors comercials de Girona i evita els
centres monumentals), l’itinerari complex (consum de dos o més àrees
monumentals de la ciutat) i l’itinerari de les muralles (els visitants utilitzen el
Passeig de les Muralles com a via turística). S’ha realitzat un estudi detallat
de cada model, amb una informació específica: els principals accessos, les
condicions de la visita i les dades del recorregut (temps, distància, nodes
visitats...).
En el quart epígraf, volem mostrar la cartografia de les fotografies de la
ciutat. La documentació recollida, arrel de l’observació directa, ens ha
permès saber on fixa la mirada el visitant, què li ha interessat particularment,
què vol perpetuar en el record, quins elements són l’objectiu de la seva
màquina fotogràfica..., en definitiva, quina és la imatge que s’endú de la
ciutat. És a dir, en aquest capítol volem identificar la imatge turística a
posteriori de la ciutat de Girona. De fet, aquesta és una de les fonts més
comunes en aquest tipus d’anàlisi, ja que tendim a identificar el concepte
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d’imatge turística amb la seva materialització visual, i les fotografies (igual
que les postals) en són el millor exponent.
En el darrer paràgraf, es presenten les dades relacionades amb el tractament
de l’enquesta. Hem estructurat aquest capítol en cinc apartats que presenten
la informació recollida de l’enquesta realitzada al final del recorregut. En
primer lloc, el document presenta les principals dades recollides directament
de l’observació (sexe, edat, grups, meteorologia, congestió...); en segon lloc,
es tracta la informació sobre la impressió general de la ciutat, manifestada de
forma espontània; el tercer epígraf es dedica a la imatge particular de la
ciutat, recollida a partir de varis conceptes clau; a continuació, el capítol
estudia la percepció del nodes i acaba amb una anàlisi dels aspectes
funcionals de la visita (informació, allotjament, transport...).

4.1. El consum dels arcs. Entre el buit i el vuit
“Si en pell de pedra enganyes el turista,
amb ulls esparpellats piques l’ullet,
que és falsa la grandesa i el merlet.
Quan ve la nit i tu abaixes la vista
recordes el passat, grans horitzons,
i et veus els peus petons, no pas canons”
Albert Rossich

La ciutat no és un espai compacte als ulls del turista, sinó una complexa xarxa
de fragments més o menys connectats entre sí. Hem dividit la ciutat de
Girona en 158 arcs, que són els fragments que integren el mosaic del Barri
Vell. El criteri per a la delimitació d’un arc està adoptat de la teoria de grafs.
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Mapa 1. Relació d’arcs de l’àrea d’estudi

Font: Elaboració pròpia

Els arcs s’acaben en el moment en què el visitant arriba a la intersecció amb
un altre carrer, o amb varis carrers; fixem-nos que en aquest cas, el visitant
ha de prendre un decisió, que és el nou camí a seguir. Per això, el recorregut
d’un visitant per la ciutat és el resultat de desenes de decisions en les que el
turista dibuixa el seu camí, guiat per factors molt diversos (la informació
prèvia, la senyalització, la intuïció, el moviment dels altres turistes...).
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En el procés de recollida de la informació, hem incorporat a cada arc una
sèrie de dades complementàries: el temps d’entrada, el temps de sortida i
l’actitud del visitant a l’arc. El tractament d’aquesta informació és el que
estructura aquest capítol. El primer epígraf estudia el grau d’utilització dels
158 arcs: això permet determinar els espais de saturació i els espais invisibles,
és a dir, els arcs que són visitants per la major part dels usuaris i aquells que
a penes formen part dels circuits turístics. El segon epígraf presenta els
resultats de l’estudi dels temps i les velocitats emprats en la visita dels arcs,
que anticipa en certa manera la lectura de la tercera dada, l’actitud dels
visitants en els arcs.

4.1.1. Els espais visibles i els espais invisibles
La visita a la ciutat de Girona està formada per un joc de llums i d’ombres. De
fet, l’experiència turística de la ciutat és, en sí mateixa, una sinècdoque, ja
que els visitants prene n una part de la ciutat (el Barri Vell) i la consideren un
tot. Si ens centrem en els límits del casc antic, es reprodueix la simplificació:
la major part del Barri Vell és invisible als ulls dels visitants i només alguns
carrers configuren una gran “autopista” per on circulen els fluxos turístics.
Altres estudis en altres ciutats monumentals com els casos de Toledo i
Aranjuez (García: 2003) o Àvila (Troitiño: 2002) demostren aquest ús
fragmentat de la ciutat per part del visitant. El mapa 2 és molt explícit. Hi
predominen clarament els buits, una mena de “forats negres” que estan al
marge dels principals recorreguts. Diríem que aquest gran espai invisible està
format per tres àrees urbanes: el barri de Sant Pere de Galligants, el barri
gremial i l’espai sota muralles.
El Barri de Sant Pere de Galligants és una de les àrees urbanes menys

223

visitades. De fet, dos arcs d’aquest àmbit no han estat transitats per cap
visitant, concretament els arcs 55 (Portal de la barca entre el carrer de la
Barca i el carrer Jaume Pous Martí), i 58 (el carrer Sant Pau). Altres arcs
d’aquest espai tenen també percentatges de trànsit molt poc significatius,
com el 41 (0,75%), el 47 i el 46 (0,94% tots dos), el 62 (1,13%), el 59 (1,32%)...
En definitiva, no hi ha cap arc d’aquest barri que tingui un valor superior al
20%. En aquest espai s’hi ubica el conjunt monumental de Sant Pere de
Galligants (que és alhora la seu del Museu Arqueològic) i Sant Nicolau, dos
peces molt importants en la imatge turística de la ciutat, com hem vist en
capítol 3. Aquest espai és també l’única entrada al monestir de Sant Daniel
que només ha estat transitat per un 2,07% dels visitants.
El barri gremial està format pel reguitzell de petits carrers i carrerons
delimitats per la Rambla i el carrer Ciutadans. Aquesta àrea urbana té una
estructura laberíntica, reforçada per l’escassa longitud dels carrers que
l’integren. Els percentatges d’ús dels carrers són lleugerament superiors als
anteriors, però es mouen encara amb uns registres molt baixos, com el primer
tram del carrer de les Ferreteries Velles (1,13%), el carrer de les Olles (3,57%)
o el carrer Mercaders (3,38%). Només es denota un lleu increment del
moviment de visitants en els arcs situats a l’entorn de les Places del Vi i de la
Cort Reial, tot i que els valors estan sempre per sota del 20%.
La tercera àrea urbana “invisible” és un espai heterogeni i de grans
dimensions delimitat entre les Muralles i l’eix “Catedral – Plaça de l’Oli –
Plaça del Vi”. Malgrat les petites diferències internes, estem davant el gran
“forat negre” de la ciutat vella. En tres d’aquests arcs no hem constatat cap
visitant, concretament l’arc 123 (el carrer Sant Josep, entre la plaça del
Payol i el carrer del Portal Nou), l’arc 156 (el Portal Nou, entre el carrer Mora
i el carrer Sant Josep) i l’arc 135 (la travessia de l’Auriga, entre Auriga i
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Portal Nou). Certament, altres arcs de l’àrea mostren valors igualment molt
baixos, en la seva majoria per sota del 10%. Cal tenir present que en aquest
espai podem visitar monuments tan notables com Les Àligues, el convent de
Sant Domènec, el convent de la Mercè o el tram central de les Muralles.
El negatiu d’aquesta cartografia invisible és l’espai turístic, els principals
corredors de la visita del Barri Vell. En essència, aquesta ciutat visible està
integrada per dos peces, connectades entre sí. La primera peça té un caràcter
comercial i té com a principal exponent la Rambla de la Llibertat, amb un
circuit alternatiu format per l’eix “Plaça del Vi – Carrer Ciutadans – Plaça de
l’Oli”. La segona peça és un corredor patrimonial que s’inicia a la plaça de
Sant Feliu i que puja fins a la Catedral. Entre una i altra, es detecten dos
grans eixos de connexió, que són el carrer Ballesteries i el carrer de la Força,
aquest segon més freqüentat que no pas el primer.
L’eix comercial té com a principal artèria la Rambla de la Llibertat. Aquest és
l’espai d’entrada natural a la ciutat per aquells visitants que hi han accedit
des del Pont de Pedra i és també un espai de visita freqüent pels turistes que
provenen de l’accés del Pont de Sant Feliu. Els cinc arcs que composen la
Rambla superen sempre el 57% de trànsit (en el seu conjunt o en una part).
Hem constatat lleugeres variacions en la freqüentació dels arcs que integren
la Rambla: el valor més elevat es registra en els dos arcs centrals (4 i 152),
amb un 66% i un 62% respectivament. Existeix un circuit alternatiu que
connecta el Pont de Pedra i els Quatre Cantons per la part est, el carrer
Ciutadans. La majoria dels usuaris d’aquest recorregut provenen de l’entrada
del Pont de Pedra i han optat per la Pujada del Pont de Pedra com a espai
d’entrada, en detriment de l’eix de la Rambla; l’arc amb un percentatge de
freqüentació més elevat és el 33 (el carrer Peralta) amb un 26,32%, lluny dels
valors que hem constatat a la Rambla.
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Mapa 2. Grau d’afluència dels visitants en els arcs

Font: Elaboració pròpia

L’eix patrimonial està integrat per la successió d’arcs que connecten la Plaça
de Sant Feliu i la Catedral. Aquests arcs són, clarament, els més visitats de la
ciutat; els quatre arcs esmentats superen el 70%. La plaça de la Catedral és
l’arc més freqüentat del Barri Vell, amb un 80,08%; el segueixen la plaça de
Sant Feliu (76,88%), la pujada de Sant Feliu (72,74%) i el carrer Calderers
(71,05%). Un segon circuit complementari està format per l’eix del Passeig
Arqueològic entre el carrer Bisbe Cartenyà – el Passeig de la Reina Joana – el
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carrer Ferran el Catòlic. En aquest cas, els percentatges de freqüentació
oscil·len entre el 21 % i el 41%.
Entre l’eix comercial i l’eix patrimonial, podem detectar dos grans eixos que
actuen com a connectors: el carrer de les Ballesteries i el carrer de la Força.
El carrer de les Ballesteries és un connector essencialment comercial, que
actua com a prolongació de la Rambla. Per contra, el carrer de la Força és un
connector patrimonial entre l’àrea comercial i l’àrea patrimonial. De fet, el
propi carrer actua en ell mateix com un element patrimonial més, és a dir,
pel seu traçat i per la qualitat dels edificis que l’envolten és objecte de
l’interès del visitant.
El connector de la Força és el més utilitzat. Així, el primer tram (entre Quatre
Cantons i Sant Llorenç) registra un percentatge d’utilització del 68%, superior
fins i tot als valors de la Rambla. Tot i així, en els dos darrers trams abans de
la Catedral, el percentatge es redueix per sota del 50%, ja que els visitants
poden optar també per un accés alternatiu a la Catedral, amb les Escales de
la Pera (utilitzat per un 21% dels turistes). El carrer de Ballesteries és
compacte en tot el seu recorregut i presenta uns valors inferiors a l’anterior,
tot i que molt significatius: 41,35%.
En el mapa 3, podem veure que la unió entre l’eix patrimonial i l’eix
comercial amb els dos connectors de la Força i Ballesteries configura una
mena de “vuit”, un gran corredor de trànsit turístic, que s’oposa al buit que
hem identificat anteriorment. Es configura així un corredor molt marcat que
uneix les dues peces bàsiques i que concentra la majoria dels fluxos dels
visitants.
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Mapa 3. El “vuit” de Girona

Font: Elaboració pròpia

Aquesta concentració de l’experiència turística en un fragment del Barri Vell
(que ja és en sí un fragment de la ciutat) ha estat constatada en altres estudis
sobre el consum patrimonial de les ciutats monumentals. Aquest plantejament
és defensat per de la Calle (2002), que considera que la ciutat turística és una
reducció de la ciutat històrica; la configuració d’aquesta ciutat turística
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s’explica per factors històrics, simbòlics, urbanístics i promocionals. Podem
constatar situacions similars en el consum turístic de la ciutat d’Aranjuez
(García: 2003), Granada (Troitiño, Calle i García: 2000), Toledo (Troitiño et
al.: 1998) i a les principals ciutats europees. De fet, segons Troitiño (2003), és
un comportament que constatem en la majoria dels conjunts històrics
catalogats que es corresponen amb els nuclis urbans monumentals (Granada,
Toledo, Segòvia, Càceres o Girona), però també de les vil·les històriques
(Sepúlveda, Estella, Albarraicín, Trujillo, Laredo, Tuy) o els conjunts rurals
amb un patrimoni arquitectònic rellevant (Pedraza de la Sierra, Covarrubias,
Hervàs, Candelario, Pampaneira).
La cartografia turística és una cartografia inèdita. Els visitants creen un espai
social que no es correspon amb l’espai dels residents. És un consum singular,
amb un ús de l’espai molt limitat i delimitat, que crea uns itineraris insòlits.
Només una porció reduïda de la ciutat patrimonial desperta l’interès del
públic, quedant-se la resta infrautilitzada. El comportament espacial del
turista és un comportament peculiar i diferent del comportament espacial del
local. Considerem que aquesta especificitat se sustenta en tres factors
complementaris .
Primerament, una part significativa dels buits i plens de la ciutat s’expliquen
per allò que podríem anomenar el so de les pedres. Ens hem preguntat sovint
perquè un turista situat estratègicament en la confluència de varis carrers,
intueix (com si conegués) el camí que el durà directament al monument
cercat. ¿Per què el 70% dels visitants que transiten la Pujada de Sant Feliu
opten per girar pel Portal de Sobreportes en direcció a la Plaça de la
Catedral, mentre que només un 23% continuen el camí aparentment natural
del carrer de Ferran el Catòlic, en direcció als Banys Àrabs?. Probablement, la
resposta és el “so de les pedres”. El perfil del Portal es dibuixa a l’ull de
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l’observador com una escenografia simbòlica que ell mateix ha creat i que sap
llegir. Forma part del seu codi d’interpretació. Per això, tot i que l’espai
patrimonial li és desconegut, aquella escenografia és la concreció dels
atributs turístics que ha (o hem) construït socialment. La història s’amaga
com en un genoma en les principals artèries de la ciutat vella i el visitant,
seguint el ritual de l’experiència turística, decideix i escull aquell escenari
reconegut, el que amaga segles d’història i d’històries viscudes. En definitiva,
el vuit és un exercici de semiologia històrica segons el qual el turista sap
interpretar la ciutat.
Podem identificar una segona tensió entre les peces monumentals i els
camins, entre els arcs i els nodes. Ens preguntem si són els monuments els qui
expliquen l’itinerari dels visitants o si, per contra, són els itineraris els qui
expliquen l’afluència als nodes. La resposta és ambigua. D’entrada, els
monuments actuen com a fars, imants que atrauen al turista, pols d’atracció
que concentren els fluxos de visitants. Per tant, constatem que determinats
nodes, suficientment rellevants des del punt de vista turístic, fan gravitar el
pes de l’experiència turística entorn aquests nodes. En aquest cas, l’itinerari
passa a tenir una importància secundària. És a dir, el node ha creat itineraris.
L’exemple més evident a Girona és l’efecte de la Catedral. La seu gòtica
actua com un element primordial en la visita turística del Barri Vell i, per
això, el valor de l’espai és circumstancial. Malgrat això, els trànsits creats en
busca de la Catedral acaben explicant la importància de nodes que,
altrament, passarien desapercebuts de l’interès turístic i, inversament, nodes
rellevants que surten del recorregut tenen un nivell més baix d’afluència que
el que els hi pertoca per la seva vàlua monumental. En aquest sentit,
l’itinerari crea o valoritza nodes. Per tant, en els fluxos turístics de les ciutats
monumentals actuen ambdós processos: la creació dels itineraris per la força
d’atracció dels nodes principals i la creació d’una jerarquia de nodes a partir
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de la ubicació dels nodes secundaris en els principals circuits turístics.
Finalment, tot i que la cartografia turística de la ciutat, concretada en
aquesta mena de “vuit”, ens pot fer pensar que hi ha un comportament
mimètic i estàndard entre tots els visitants, la realitat ens ha evidenciat que
cada individu en aquest sentit és un element singular i diferenciador. És a dir,
cada visitant té una història particular, un coneixement individual, uns judicis
de valor propis... que incideixen en el seu bagatge personal i, per tant, en
una manera diferent i individual de consumir la ciutat. De fet, hem constatat
que existeixen deu models d’itineraris bàsics i que cadascun d’aquest model
és el resultat de moltes experiències diferents i úniques. Per tant, la
taxonomia dels itineraris amaga una relativa entropia en la que, en darrera
instància, les petites decisions responen a subtils diferències en els usuaris de
la ciutat: els seus records, el seu bagatge, l’estat d’ànim o simplement
l’ambient en el que discorre la visita. Així, els itineraris urbans (i les densitats
turístiques) responen a criteris generals que determinen la cartografia bàsica
(diguem-ne, l’escala més elevada) mentre que les petites diferències (l’escala
bàsica) respon sovint a la diversitat individual del consum turístic del
patrimoni de Girona.

4.1.2. Els espais lents i els espais ràpids
De la mateixa manera que la ciutat turística està dividida en dos àmbits, els
espais invisibles i els espais visibles, podem dibuixar també una nova frontera
a partir de la variable temporal. El temps de recorregut dels arcs és molt
divers, el que ens permet diferenciar entre arcs “lents”, és a dir, arcs que
tenen un temps de trànsit elevat i arcs “ràpids”, als que es destinen molt poc
temps. El mapa 4 il·lustra aquesta diferència.
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Mapa 4. Temps mig de recorregut en els arcs

Font: Elaboració pròpia

El mapa demostra que la dimensió temporal del consum turístic és molt
variable. Com els rellotges de Dalí, la noció del temps es deforma. En alguns
espais de la ciutat, el temps s’atura. La contemplació d’un monument, o
d’una filera de carrers o el dolce fare niente en una terrassa de la Rambla
crea una estranya sensació d’atemporalitat. En altres moments, la sensació és
inversa. Pot ser per la neutralitat dels espais visitats o per la voluntat
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d’accedir de forma ràpida a un element d’interès, l’espai recorregut sembla
accelerar-se.
Els espais lents poden respondre a tres factors diferents. El primer és un
factor físic. Com és obvi, els arcs més llargs, amb una longitud més elevada,
han de tenir un temps de freqüentació més alt. Per això, no és estrany que els
arcs més “lents” siguin el 147 (una mitjana de 14 m. i 14 s.) i el 148 (12 m. 9
s.), que coincideixen amb el tram central del Passeig de la Muralla, que és
l’arc amb una major longitud del Barri Vell.
Els espais lents són també aquells que tenen una major freqüentació. Això
s’explica pel fet que aquesta àrea urbana té un interès patrimonial o
comercial que alenteix el seu trànsit. Prenem dos exemples, com són La
Rambla i el carrer de la Força. Els cinc arcs que integren la Rambla són lents,
amb l’excepció de l’arc quart que té una mitjana de pas d’1m. 26s.; la resta
dels arcs estan per sobre dels quatre minuts d’estada mitjana i en el cas de
l’arc central s’arriba pràcticament als sis minuts (5m. 57s.). El cas de la
Força és una mica diferent: els dos arcs inicials són els més lents, mentre que
els tres arcs centrals, d’altra banda més curts, tenen un temps mig baix.
Concretament, els extrems es mouen entre 4m. 41s. en el tram més proper a
la Catedral i 8m. 44s. en el tram de la Plaça del Correu Vell, mentre que els
arcs centrals se situen a l’entorn del minut. En altres paraules, l’accés al
carrer és molt lent, s’accelera en el tram central i torna a alentir-se en la
part final del carrer.
Finalment, també són espais lents aquells àmbits urbans que no tenen una
elevada freqüentació però que acullen un element patrimonial que actua com
a “imant”. Un exemple molt il·lustratiu són els arcs que circumden el
Monestir de Sant Pere de Galligants i Sant Nicolau; l’arc 69 (entre la Plaça
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dels Jurats i el carrer Santa Llúcia pels Jardins del Doctor Figueres) té una
mitjana d’11m. 52s., de manera que és el tercer arc més lent després dels dos
trams de la Muralla que hem esmentat. Els altres dos arcs tenen un temps mig
igualment molt elevat, amb 10m.9s. i 8m.46s. respectivament.
La condició d’espai “ràpid” esdevindrà pels factors contraris als que hem
exposat: són arcs curts, poc transitats i amb una escassa rellevància
patrimonial o comercial. El mapa 4 mostra quins són els àmbits urbans que es
caracteritzen per un temps de recorregut molt curt: la part oest del Barri de
Sant Pere de Galligants (lluny del monestir i massa a prop de les vies del
tren), el barri gremial (amb carrers excessivament curts i laberíntics que
estimulen el recorregut ràpid) i la major part dels arcs de sota muralla que no
tenen una longitud important.
Les desviacions de les mitjanes són sempre molt elevades, de manera que el
coeficient de dispersió de Pearson és sovint superior al 100%. Una desviació
elevada vol dir que la mitjana del temps és el resultat de valors molt diversos,
és a dir que diferents turistes han ocupat temps molt diferents en el seu
recorregut per l’arc. Podríem dir que les desviacions més elevades responen a
dos factors: l’atractiu de serveis o l’atractiu monumental. Alguns arcs
mostren desviacions elevadíssimes com a conseqüència de la presència d’una
oferta comercial i sobretot de restauració que condiciona l’estada mitjana del
visitant. Per exemple, la plaça del Vi (l’arc 12) té una mitjana d’estada de
5m. 59s. però una desviació de 9m. 29 s., és a dir un coeficient de dispersió
del 186% o l’arc 152 de la Rambla (en el tram central) té una mitjana de 5m.
57s. i una desviació de 10m. 46s., amb un coeficient del 181%. El segon factor
que explica una elevada dispersió és la diversa capacitat d’atracció que tenen
els nodes de l’arc. Un exemple molt il·lustratiu és la Plaça de la Catedral, que
té una mitjana d’estada de 4m. 41s., però amb una desviació estàndard de
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6m. 37s. amb un coeficient de dispersió del 141%.
L’estudi dels temps parcials ens ha permès saber el temps total d’estada al
barri vell de la ciutat. La mitjana registrada és d’1h. 33m. amb una desviació
estàndard de 40m. 13s.. De fet, la realitat de les ciutats monumentals ha
evidenciat els curts temps de recorregut i de permanència a les mateixes.
Aquest és el cas de la ciutat d’Aranjuez, on l’estada mitjana d’un visitant és
d’1h 48m (García, 2003). Com altres ciutats espanyoles, Aranjuez és una
excursió facultativa des de Madrid o la visita en ruta d’un circuit més ampli,
una fórmula de visita dominant que afavoreix una brevíssima estada per part
del client. Només en alguns conjunts monumentals de primer ordre que per
dimensions, pels alts nivells d’afluència de visitants registrats i per les
dificultats de mobilitat, els temps registrats estan al l’entorn de les tres
hores; aquest és el cas, per exemple del conjunt de l’Alhambra de Granada.
L’estudi sobre la gestió de les visites a l’Alhambra de Granada realitzat per
García (2003) demostren que el temps mig d’estada per un visitant individual
és de 3h 30 minuts i d’un visitant en grup de 2h 48m.
La relació entre la informació sobre el temps de recorregut ha de tenir en
compte la longitud dels arcs. Com és obvi, els arcs

més curts (com per

exemple, alguns fragments de la Rambla) poden ser recorreguts amb molt
menys temps que els arcs llargs (com per exemple, els tres fragments de la
Rambla). Aquesta és la informació que es pot estudiar a partir del mapa 5,
que cartografia la velocitat de recorregut en cada arc.
L’anàlisi

d’aquest

mapa

ha

de

tenir

en

compte

algunes

cauteles

metodològiques: (a) en primer lloc, tant la mesura del temps com la longitud
estan sotmesos a petits marges d’error, que s’incrementen quan es posen en
relació; (b) en segon lloc, cal tenir present que en alguns casos, els visitants
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no recorren el conjunt de l’arc, sinó que poden entrar i sortir del mateix i
aquesta entrada és computa amb la resta de registres; i (c) finalment, hem
optat per excloure la representació dels arcs que tenen un nivell d’afluència
molt baix, ja que podien ser condicionades per actituds molt particulars.
Mapa 5. Velocitat del recorregut en cada arc

Font: Elaboració pròpia

236

La lectura del mapa no és massa diferent de la que fèiem en l’anàlisi del
temps de recorregut i que ens permetia diferenciar arcs lents i arcs ràpids. En
la representació cartogràfica de la velocitat, podem identificar una sèrie
d’espais que es caracteritzen perquè la relació entre la distància i el temps
(la velocitat de recorregut) és sensiblement diferent a la mitjana. Aquest
comportament es pot manifestar en tres tipus d’arcs:
a.

Són lents aquells arcs que tenen un node significatiu, de manera que la
velocitat s’alenteix de forma sensible. El cas més evident és la Plaça de
la Catedral, que té una de les velocitat més baixes dels arcs estudiats.

b.

En segon lloc, també es pot constatar una reducció significativa de la
velocitat en els corredors principals, com per exemple els arcs que
configuren el “vuit” de Girona: Ballesteries, Força, Rambles o alguns
segments de Ciutadans.

c.

Finalment, la velocitat és també inferior en els arcs que tenen una
predisposició al Passeig i la contemplació, com les zones a l’entorn del
Passeig Arqueològic o alguns trams de la Muralla. De fet és significatiu
que el tram més lent de la muralla és el tram central, mentre que la
velocitat s’incrementa en els extrems, especialment en les muralles del
sud.

El contrapunt són les àrees més ràpides, és a dir, aquells arcs en què la
velocitat és molt superior a la mitjana. Els valors més alts es donen sobretot
en els espais perifèrics, com per exemple el tram més meridional del Barri
Vell, en contacte amb la Plaça Catalunya, el barri de Sant Pere o l’accés a
Sant Daniel. També constatem uns valors elevats en els carrers interiors, com
ara els arcs gremials entre Ciutadans i la Rambla o bé la zona Sota Muralles.
La variable temporal és un instrument que, com la variable espacial, incideix
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en el consum turístic de la ciutat. Igual que defensem que hi ha un forma
turística de consumir l’espai, considerem que existeix també una forma
turística de consumir el temps. Aquesta afirmació implica dos apreciacions
complementàries. En primer lloc, que la variable temporal no és percebuda
de forma homogènia, és a dir, que una mateixa realitat temporal és
concebuda de diversa forma per dos observadors diferents. Segon, nosaltres
defensem que aquesta apreciació del temps és també una construcció social,
que crea pautes més o menys universals en l’apreciació del temps turístic. La
solemnitat de l’interior de la Catedral alenteix la percepció del temps; en
alguns moments de la visita, es crea una sensació de buit temporal (“una
momentània condensació i concentració del temps” escriurà Steiner en
passejar pel Call Jueu); en altres moments, el temps s’accelera. Per això, el
temps que el turista destina a recórrer un carrer, a visitar un monument, o
contemplar una façana està condicionat pels rituals del turisme, aquella
actitud socialment convinguda que influeix en el seu comportament. Hi ha,
per tant, unes pautes temporals inherents al turisme. Existeix una forma
turística de consumir el temps o més estrictament l’espai - temps, seguint la
teoria de la compressió espacio-temporal de Harvey (1989).
Les velocitats de trànsit en els diversos arcs il·lustren una realitat més
complexa: el sentit del temps es deforma durant el trànsit turístic. Graburn
(1978) ha teoritzat molt sobre la percepció de l’espai. Considera que l’espai
turístic és percebut, per part dels visitant, com un espai extraordinari,
atemporal, sagrat i, per tant, deformat. Nosaltres ens plantegem si aquesta
deformació esdevé, també, amb la percepció temporal. Quan davant un
monument el temps es deté és bastant probable que la sensació del turista
acusi molt més aquesta longevitat temporal. La percepció del visitant que el
temps discorre lentament explica la fricció entre el comportament declarat i
el comportament real que han constatat diversos estudis de públic en espais
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patrimonials (Asensio i Pol: 1993 i 1995).
Aquest punt ens obre les portes a la interpretació postmodernista sobre la
relació espacio-temporal de Harvey (1989). La tesi central de la seva obra és
que l’aparició del post-modernisme coincideix en un canvi estructural de la
concepció modernista de l’espai, el que ell anomena la compressió espaciotemporal. Harvey intueix que probablement el post-modernisme va més enllà
d’una reducció del temps i de l’espai. Estem davant un canvi qualitatiu.
Prenem un exemple, durant el dia d’avui, mentre escric la Tesi en un carrer
de l’extrarradi de Girona, he xatejat amb uns amics de Sud Àfrica, he patit on
line per l’execució d’un nord-americà a l’Iraq, he descarregat en el meu
mòbil un plànol de Buenos Aires, m’he desplaçat trenta quilòmetres fins el
lloc de treball o he menjat en un restaurant japonès de moda... Aquest és el
canvi espacial i temporal que descriu Harvey; com en un collage, la condició
postmoderna crea una geografia espacio-temporal fragmentada, una mena de
zàpping d’imatges, llocs, moments o experiències, que es barregen sense
solució de continuïtat.
Abans el temps i l’espai eren lineals, es construïen a partir d’una seqüència
perfectament delimitada per un principi i un final, talment com en una
novel·la de Balzac. Avui, en canvi, l’espai no és únic i les relacions temporals
són fragmentades, són flaixos com en una pel·lícula d’en Quentin Tarantino.
Nosaltres defensem que l’experiència turística és la quinta essència d’aquesta
dislocació espacio-temporal moderna. L’experiència turística no és una
progressió lineal sinó que són retalls d’espais i temps viscuts. El visitant entra
en altres èpoques, en altres períodes històrics, en altres móns, els temps
s’acceleren, es redueixen, envaeix l’espai de l’atemporalitat... No és una
pel·lícula lineal: són flaixos d’estímuls que rep constantment.
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Per això, el turista acaba escrivint el seu llibre de viatges en el moment del
retorn; el moment en que dóna sentit lineal a un palimpsest d’imatges
disperses. En aquest sentit, Marc Augé (2001) ha analitzat la importància del
retorn en la recomposició del viatge i la re-creació de les dimensions espacial
i temporal:
“Así, sus viajes adquieren sentido en la medida en que están dentro de
un relato que precisa oyentes. Este relato permite hacer una
recomposición del pasado y a su vez la recompensación de aquél,
aquélla o aquéllos que lo han vivido: es una afirmación de uno mismo
canalizada a través de la palabra” (Augé,2001: 60).

Aquesta compressió espacio-temporal explica perquè els espais turístics
també són fragmentats, perquè l’experiència turística crea una geografia on
preval “la part pel tot”.

4.1.3. El comportament dels visitants en els arcs
A mesura que el visitant es desplaça per la ciutat monumental, va reaccionant
de manera diferent d’acord amb els estímuls que rep. El procés de
l’experiència turística de la ciutat és la suma de milers de petites decisions
que es prenen en cada moment del recorregut: optar per un carrer o un altre
en una cruïlla, accelerar el pas o aturar-se davant d’una finestra gòtica,
fotografiar un carrer que és la rèplica de la imatge d’un carrer, entrar en una
botiga o accedir a l’interior dels Banys Àrabs. Si en els anteriors epígrafs hem
estudiat dues d’aquestes decisions (l’elecció de l’itinerari i el temps de
recorregut), ara ens interessem per l’actitud dels visitants en els diferents
arcs de la ciutat.
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El visitant està afectat per dos classes d’estímuls, els factors interns i els
factors externs. Els factors interns són els elements permanents de la ciutat,
que atreuen la seva atenció (els edificis, els carrers, les places, l’oferta
turística, els jardins...); els factors externs són les condicions particulars que
el visitant es troba en el moment de la visita (grau d’aglomeració, obres
públiques, condicions meteorològiques...) que també tenen una incidència
sobre el seu comportament. La combinació entre aquests factors interns i
externs condiciona l’actitud dels visitants. Aquesta actitud pot ser molt
variable, però amb la finalitat de processar la informació de forma
sistemàtica hem identificat quatre actituds bàsiques:
a.

Actitud de recorregut. La concepció de l’arc és purament
instrumental: és un espai neutre que permet l’accés a un arc o un
node d’interès. El visitant travessa l’arc sense massa interès, amb
indiferència. En general, l’actitud de recorregut està associada a
temps de recorregut molt ràpids.

b.

Actitud de conjunt de l’arc. El visitant es mostra interessat en el
conjunt de l’arc, és a dir, el carrer, els edificis, la gent,
l’ambient... En aquest cas, l’arc esdevé un lloc d’interès, gairebé
un node de la ciutat. Aquest és el cas, per exemple, del carrer Sant
Llorenç, el carrer Cúndaro o el carrer de la Força, que són integrats
en el catàleg de sights de la ciutat, com altres nodes rellevants de
Girona.

c.

Actitud d’elements de l’arc. Algunes vegades, els arcs tenen un
element específic que crida l’atenció del visitant, més enllà del
propi arc, com un edifici, un monument, una decoració en una
façana, una inscripció, etc. Ara, l’interès se centra essencialment
en una peça concreta del carrer, de manera que la visió
fragmentada preval sobre la visió de conjunt.
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d.

Actitud de serveis de l’arc. L’oferta turística del Barri Vell va més
enllà del seu patrimoni monumental: els serveis turístics i
comercials s’integren també en l’experiència del visitant. Comprar
un souvenir, prendre un cafè en una terrassa mentre es contempla
el trànsit de la Rambla, dinar en un restaurant als peus d’un
monument o mirar els aparadors de les botigues del carrer
Ballesteries són alguns exemples de l’actitud de serveis de l’arc.

En un arc es poden donar vàries actituds alhora. És a dir, un visitant es pot
interessar per la bellesa de la Pujada de Sant Domènec (actitud de conjunt de
l’arc), al mateix temps que pot sentir curiositat per l’arc del Palau dels
Agullana (actitud d’element de l’arc). És per això que hem combinat totes les
actituds entre elles, de manera que resulten catorze possibilitats (les quatre
bàsiques més deu combinacions). Les noves combinacions són:
•

Recorregut (1) + Conjunt de l’arc (2)

•

Recorregut (1) + Elements de l’arc (3)

•

Recorregut (1) + Serveis de l’arc (4)

•

Conjunt de l’arc (2) + Elements de l’arc (3)

•

Conjunt de l’arc (2) + Serveis de l’arc (4)

•

Elements de l’arc (3) + Serveis de l’arc (4)

•

Recorregut (1) + Conjunt de l’arc (2) + Elements de l’arc (3)

•

Recorregut (1) + Conjunt de l’arc (2) + Serveis de l’arc (4)

•

Conjunt de l’arc (2) + Elements de l’arc (3) + Serveis de l’arc (4)

•

Totes les actituds

La taula 4 mostra el valors de les actituds en el conjunt dels arcs de la ciutat.
L’estudi ha recollit 13.190 valors, que són totes les actituds que els 532
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turistes han manifestat en un moment o altre de la visita. Hem de fer notar
que en alguns casos (certament molt pocs) els visitants han passat dues
vegades per un mateix arc, de manera que hem comptabilitzat les dues
actituds de forma separada. Per això, el valor de les actituds en els arcs és
lleugerament superior al valor dels arcs recorreguts.
Contràriament a la hipòtesi que havíem plantejat a l’inici de l’estudi, les
actituds “pures” són molt més freqüents que les actituds “complexes”.
Entenem per actituds complexes aquelles en les que intervenen dos o més
actituds pures. Concretament, les actituds pures representen un 76,6% del
total, més de les tres quartes parts dels registres. És més, aquelles actituds
que estan integrades per tres o més actituds pures tenen un valor percentual
gairebé simbòlic.
Taula 4. Comportament dels visitants en els arcs
Actituds (simples i compostes)

%

Recorregut
Conjunt de l’arc
Elements de l’arc
Serveis
Recorregut i Conjunt
Recorregut i Elements
Recorregut i Serveis
Conjunt i Elements
Conjunt i Serveis
Elements i Serveis
Recorregut, Conjunt i Elements
Recorregut, Conjunt i Serveis
Recorregut, Elements i Serveis
Totes les actituds

24,10
40,36
7,28
4,81
4,97
1,31
3,81
7,48
4,24
0,34
0,40
0,59
0,30
0,02

Font: Elaboració pròpia

L’actitud predominant és la de conjunt de l’arc, ja que representa un 40% del
total. És a dir gairebé la meitat de les actituds registrades ha estat la
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contemplació de l’arc en el seu conjunt: els seus edificis, l’ambient, els
monuments, en definitiva, allò que Marchena anomena “l’atmosfera urbana”.
Aquesta afirmació es veu reforçada si analitzem les actituds combinades on hi
intervé l’actitud de conjunt de l’arc, el percentatge s’incrementa fins el 60%.
Per això, podem afirmar que Girona és, sobretot, una ciutat on les mirades
globals prevalen sobre les particulars.
De fet, aquests valors permeten afirmar que Girona respon a una concepció
de ciutat – itinerari. En essència, podem distingir dos models bàsics de ciutats
monumentals: ciutats de nodes i ciutats itineraris. En les primeres, el valor
del patrimoni acaba literalment anul·lant el valor de la ciutat, és a dir, els
visitants desitgen contemplar els principals atractius de manera que la trama
urbana esdevé literalment invisible. En les ciutats itineraris l’efecte és invers:
ara, el camí, el recorregut, és en certa manera l’objecte de la mirada
turística. Aquesta situació pot ser el resultat de la combinació d’una oferta
patrimonial feble, de manera que l’interès es desvia cap al recorregut, i una
estructura monumental molt compacta, amb una forta personalitat.
La segona actitud més important és la de recorregut, amb un percentatge
molt significatiu, gairebé el 25% del total. És a dir, una de cada quatre
experiències particulars ha estat neutra. Com hem comentat anteriorment, en
una actitud de recorregut els turistes transiten per l’arc amb una funció
instrumental i no contemplativa. Podríem dir que aquesta és una actitud
“antiturística”.
Les altres dues actituds tenen un valor menys significatiu, tot i que és
rellevant en alguns arcs específics. L’actitud d’elements de l’arc representa
el 7,3% del total, i es concentra sobretot en els arcs d’accés als principals
nodes de la ciutat. Resulta interessant constatar que aquest valor és inferior
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al de l’actitud que combina el conjunt de l’arc i l’element de l’arc; això vol
dir que en el cas de Girona, la capacitat d’atracció dels nodes no és suficient
com per amagar l’interès del seu escenari. En altres paraules, els nodes són
contemplats no com a peces aïllades, descontextualitzades del seu entorn,
sinó com a peces integrades en una escena patrimonial.
Finalment, l’actitud de serveis representa un 5% del total, que s’incrementa
notablement si tenim en consideració les actituds combinades, doncs el
percentatge s’incrementa fins el 14%. És un valor significatiu sobretot si tenim
present que en moltes ciutats monumentals, l’oferta comercial i recreativa
està situada fora dels límits de l’espai patrimonial, de manera que es creen
dues àrees complementàries: la ciutat d’oci i la ciutat cultural. En el cas de
Girona, el percentatge és prou alt com per demostrar que la funció recreativa
o comercial també està integrada en els límits del Barri Vell.
L’estudi no només s’ha centrat en l’anàlisi general de les actituds dels
visitants, sinó que també s’ha interessat per l’espacialització de les actituds,
és a dir, els diversos comportaments dels visitants en els diferents espais del
Barri Vell. Aquest exercici de geografia urbana turística ens permetrà establir
una primera tipologia d’àrees turístiques de la ciutat. Hem de tenir present
que la consideració de l’especialització funcional d’un arc no està
determinada a partir de l’actitud prevalent, sinó de l’actitud que té un
percentatge molt superior a la mitjana, al comportament normal. En altres
paraules, la tipologia d’àrees (serveis, contemplació, particular...) no ens ha
de fer oblidar que en la majoria dels arcs l’actitud més freqüent és la
contemplació de l’arc. La lectura més immediata de la cartografia de les
actituds dels visitants és la fragmentació. No es tracta d’una representació
uniforme, compacta, sinó d’un mosaic format per un nombre molt elevat de
tesel·les, com en un calidoscopi. El resultat és un elevat número d’àrees amb
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un alt grau d’especialització funcional (recorregut, panoràmica, serveis...),
sense àrees de transició evidents. Alguns autors han destacat la tendència
dels espais turístics a organitzar-se de forma fragmentada, no com espais
compactes dotats d’una certa continuïtat territorial, sinó a partir de la unió
de peces espacials sense relació aparent.
Existeix, com és obvi, una relació entre aquest collage territorial i les
referències a l’experiència espacio – temporal que hem realitzat en l’epígraf
precedent. L’experiència del visitant no és uniforme. No transita pel Barri
Vell amb una actitud constant, sinó que adopta diferents expressions al llarg
del seu recorregut. Podríem dir que el visitant concep la ciutat turística com
un zàpping de sensacions associades als fragments espacials que visita, de
manera que adopta diferents comportaments en cada una de les àrees del
recorregut: la contemplació del sight, la deambulació absent, el detall curiós,
la mercantilització de l’experiència, l’accés als serveis... En certa manera, el
viatge sacre que planteja Graburn (1978) no implica una experiència elevada
uniforme, sinó un patchwork de comportaments.
Ens interessa destacar que existeix una forta correlació entre les actituds i
l’espai. La fragmentació de l’experiència turística és el resultat (almenys
aparentment) de la fragmentació de l’espai turístic. El visitant assigna un
sentit simbòlic a les diferents peces que visita i, en conseqüència, varia la
seva actitud a partir d’aquesta lectura (contemplació, interès, indiferència,
exaltació,

consum...).

És

més,

els

comportaments

tendeixen

a ser

relativament uniformes en els diferents arcs. Els visitants coincideixen en la
lectura simbòlica dels llocs, i per tant adopten les mateixes actituds en els
mateixos llocs. Disposem d’una evidència estadística que avala aquesta
afirmació: si realitzem una taula de contingència que relacioni els diversos
arcs amb les actituds (ambdues, dos variables nominals) obtenim graus de
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correlació elevats, una Phi de 0,797 o un coeficient de contingència de 0,623.
Les implicacions d’aquesta afirmació són evidents. L’experiència turística de
Girona sembla actuar a partir d’un ritual que crea aquesta relació actitud –
espai: els mateixos comportaments en els mateixos llocs. Això sembla avalar
la hipòtesi de l’existència d’un codi d’interpretació turística que permet el
visitant relacionar-se amb el medi patrimonial a partir d’unes pautes ja
establertes. Fixem-nos que la llibertat individual no rau tant en la manera
com el visitant reacciona davant dels diferents arcs (ja que aquesta és
relativament universal), com la selecció de l’itinerari. Dos recorreguts
diferents donaran lloc a dos actituds diferents, perquè les variacions
s’expliquen no tant per la singularitat del visitant com per la singularitat de
cada àrea. En altres paraules, les decisions “espacials” (pujar pel Passeig de
les Muralles, entrar en el cor del Call Jueu, travessar la frontera invisible del
barri de Sant Pere, penetrar en els carrerons del barri gremial...) implicaran
un determinat comportament en major mesura que la predisposició individual
de cada visitant.
La tercera lectura que s’intueix és que existeix una forta relació entre els
diferents mapes que hem presentat: el grau d’afluència, el temps de
recorregut, la velocitat, les actituds... Sabem, per exemple, que les àrees
amb major densitat turístiques són aquelles que presenten una velocitat de
recorregut més baixa i també les zones urbanes amb una major presència de
l’actitud d’element de l’arc. Per contra, els espais buits coincideixen amb una
actitud de recorregut i una velocitat ràpida... Una mostra d’aquesta relació
s’evidencia a la taula 5, que mostra el temps mig de recorregut d’un arc per a
cada actitud.
Per exemple, l’actitud que incrementa de forma més evident la velocitat és la
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de recorregut amb una mitjana d’un minut i mig. Si l’actitud és de conjunt de
l’arc, el temps de recorregut es duplica fins els 3 minuts, que alhora torna a
duplicar-se si s’adopta un comportament d’element de l’arc (més de sis
minuts). Per tant, sembla existir una forta relació entre l’actitud i el temps
de recorregut.
Taula 5. Temps mig de recorregut de l’arc segons l’actitud
Actituds (simples i compostes)

%

Recorregut
Conjunt de l’arc
Elements de l’arc
Serveis
Recorregut i Conjunt
Recorregut i Elements
Recorregut i Serveis
Conjunt i Elements
Conjunt i Serveis
Elements i Serveis
Recorregut, Conjunt i Elements
Recorregut, Conjunt i Serveis
Recorregut, Elements i Serveis
Totes les actituds

1 m 32 s
2 m 49 s
6 m 36 s
7m1s
2 m 43 s
6m0s
5 m 57 s
7 m 43 s
6 m 12 s
9 m 31 s
8 m 15 s
8 m 43 s
18 m 50 s
21 m 53 s

Font: Elaboració pròpia

La fragmentació de l’espai implica que la ciutat de Girona està formada per
àrees funcionals, en les que hi predomina una determinada actitud.
Les àrees on predomina l’actitud de recorregut es corresponen, sobretot,
aquells espais de la ciutat amb una geografia urbana molt particular i
complexa: carrers curts, poc transitats, allunyats dels recorreguts turístics
bàsics, sense cap node significatiu..., en definitiva, espais que sovint actuen
més com a connectors dels diferents sights seens, que no com a veritables
arcs turístics.
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Això ens permet diferenciar quatre grans àrees de recorregut. La primera es
correspon al Barri de Sant Pere de Galligants. La part occidental del Barri de
Sant Pere, que actua com a connector entre l’eix Catedral – Sant Feliu i el
conjunt patrimonial de Sant Pere de Galligants, s’ha concebut com un espai
neutre, purament instrumental. Són carrers petits, poc freqüentats,
aparentment fora dels principals circuits turístics, sense cap element
patrimonial notable i que afavoreixen aquesta actitud de recorregut. Per
exemple, en el carrer Sacsimort el 83,33% dels casos registrats han manifestat
aquesta actitud de recorregut, o al corredor entre Sant Feliu i el carrer de les
Mosques amb un 60% dels casos, quan el percentatge mig és del 24%. Si a
més, combinem aquesta actitud amb altres, ens trobem amb el cas del Portal
de la Barca on l’actitud de recorregut s’ha donat en el 75% dels casos
registrats.
La segona gran extensió urbana on hi predomina l’actitud de recorregut es
refereix als eixos que enllacen la Catedral amb la Plaça de les Àligues. D’una
banda, són carrers que tenen una funció de connectors secundaris, és a dir,
actuen com enllaç entre una àrea patrimonial bàsica i una àrea patrimonial
secundària. D’altra banda, aquests carrers tenen un valor estètic i/o
patrimonial molt baix, de manera que només tenen una funció instrumental:
lloc de trànsit. Alguns exemple, evidencien aquestes afirmacions. En els
carrers Lluís Batlle i Prats (en el tram que uneix Sant Llorenç amb les Escoles
Pia) i el carrer Clavería en un 48,4% i 45,8% dels casos respectivament, un 20%
més del comportament estàndard (24,1%). També, en el carrer dels Alemanys
(enllaç directe entre la Catedral i les Àguiles) s’ha donat en el 40,3% dels
casos i en un 47,8%, quan aquesta actitud s’ha combinat amb la de conjunt de
l’arc.
En tercer lloc, trobem l’antic barri gremial de Girona, entre Ciutadans i la
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Rambla. La seva geometria urbana (carrers amb una longitud molt petita, on
el turista entra i surt ràpidament, i on se li planteja constantment la
necessitat d’escollir entre dos o més arcs) afavoreix també una actitud de
recorregut. Si el visitant ha de prendre moltes decisions seguides, perquè els
arcs són molt curts i el periple es precipita, una actitud més contemplativa es
fa dificultosa. El cas més evident és el del carrer Abeuradors, que en el 44,9%
dels casos s’ha registrat l’actitud de recorregut. A més, si la combinem amb
les altres tres, aleshores s’incrementa fins un total de 67,2% dels casos.
Finalment, la darrera àrea de recorregut és la que correspon a la zona de Sota
Muralles. És un espai heterogeni entre les Muralles, la Plaça Sant Domènec i la
Plaça del Vi. És el gran forat negre de Girona, la gran desconeguda, un dels
buits del barri vell. Són carrers amb un moviment de visitants pràcticament
nul, per tant, l’escassíssim trànsit observat, afegint-hi la poca atractivitat de
molts carrerons, fan que tota la zona de Sota Muralles respongui a una funció
purament de circulació. Per això, aquesta actitud en algun dels arcs supera el
72% dels casos, per exemple, en el carrer Nou del Teatre (72,7%) o en el
carrer Vern (80%). No hem d’oblidar que en alguns dels arcs d’aquesta àrea no
hi ha passat cap visitant o en altres carrerons només hi ha passat un visitant,
per això, al carrer Mora, a la travessia de l’Auriga o a la plaça del Pallol, hem
registrat un 100% de casos amb aquesta actitud.
Les àrees locals on predomina l’actitud de conjunt de l’arc són diverses. De
fet, aquesta ha estat l’actitud predominant a la ciutat, ja que ha representat
un 40% del total. Tanmateix, les àrees on té un percentatge molt superior al
comportament normal, són novament quatre: la plaça de Sant Pere de
Galligants, el conjunt de Sant Martí i els Agullana, el Passeig arqueològic i el
Call jueu.
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A la Plaça de Sant Pere conformada pel conjunt romànic de Sant Nicolau i el
monestir benedictí de Sant Pere de Galligants, l’actitud de conjunt de l’arc és
especialment alta, 49% dels casos registrats quan l’actitud mitjana és del 40%.
Es correspon amb els espais que responen de forma evident als escenaris de la
ciutat. L’interès per la contemplació de l’escena: la plaça, els dos elements
patrimonials, l’entorn natural del Galligants, la panoràmica del Passeig
Arqueològic amb la façana la lateral de la Catedral..., té més vàlua que la
singularitat de les peces tretes de context. El valor del conjunt és tan
significatiu que gaudeix de la concepció de node turístic.
En el conjunt monumental de l’església de Sant Martí Sacosta i el Palau dels
Agullana l’actitud més comuna és, també, la de conjunt de l’arc. Novament
ens trobem davant d’una de les escenografies més irrepetibles de la ciutat
vella. El joc de volums i línies crea una imatge de conjunt amb molta
personalitat. L’actitud pura de conjunt de l’arc en aquesta àrea és evident en
els arcs 94 (des de l’Església fins l’Escoles Pia) i 92 (un dels trams de la Pujada
Sant Domènec)

que

han

registrat

un

percentatge

del

54,3

i

56,7

respectivament. A més, es reforça si analitzem les diverses actituds
combinades amb la de conjunt de l’arc, aleshores aquest percentatge
s’incrementa fins el 72% i el 74% en els dos trams de mateixa Pujada de Sant
Domènec.
El tercer espai on el comportament majoritari ha estat de conjunt de l’arc és
l’àrea del Passeig Arqueològic amb els Jardins de la Francesa i la Torre
Gironella. Les característiques d’aquest espai inciten al Passeig i propicien
una actitud de contemplació del conjunt, una visió més global, de gaudi de
l’atmosfera d’aquesta zona enjardinada al vell mig de la ciutat medieval. A
l’arc 70, que correspon al del Passeig, s’hi han registrat un 47,7% de casos
amb aquesta actitud en estat pur, però a més combinada amb altres actituds
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(especialment la d’elements) es dóna en el 68,3% dels casos.
Finalment, a l’entorn urbà de l’antic Call Jueu, ens referim als carrers
Cúndaro, Sant Llorenç, els trams superiors de la Força, Lluís Batlle i Prats,
Oliva i Prat, etc. hi predomina, també, aquesta actitud de conjunt de l’arc.
Per exemple, en dos dels trams de la Rambla aquesta actitud s’ha observat en
el 56% dels casos, al carrer Cúndaro en el 55,8% i al carrer Sant Llorenç en el
54,3%. El cas més significatiu és el de l’arc 86, que correspon a un tram del
carrer Lluís Batlle i Prats, on s’han registrat un 76,2% dels casos com a actitud
pura i un 82,6% com a actitud combinada. Aquests carrerons responen de
forma clara al model de carrer medieval: estret, integrat en una estructura
laberíntica, fosc, humit, amb una forta presència de la pedra. En aquests
carrers, no s’aprecia cap node significatiu, de manera que l’element d’interès
només és el propi carrer. Igualment com passava en els casos del conjunt de
Sant Pere de Galligants i del Palau dels Agullana-Sant Martí Sacosta, aquests
arcs pel seu valor intrínsec tenen una concepció de nodes turístics.
L’actitud d’elements de l’arc predomina en el corredor de l’eix patrimonial,
el conjunt de la plaça de Sant Domènec, els ponts i les Muralles. La
cartografia és bastant previsible: l’actitud preval en aquells arcs on trobem
un node molt important o que domina l’escena.
La primera d’aquestes àrees, el corredor cultural de Girona, va des de la
plaça Sant Feliu fins la Catedral. Trobem en aquesta gran autopista
patrimonial els arcs: 39 i 37, que corresponen a la Plaça i Pujada de Sant Feliu
on hi trobem l’accés principal a la mateixa església; l’arc 71, plaça de la
Catedral, on se situa la façana de la Seu, la Pia Almoina i la Casa Pastors; i
l’arc 81 que és la plaça dels Apòstols on trobem la façana lateral de la
Catedral i el Palau Episcopal, és a dir, els camins bàsics cap els principals
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nodes de la ciutat. Si ens fixem en els percentatges d’aquesta actitud en
cadascun d’aquests arcs, els resultats són bastant espectaculars. Per
exemple, a la plaça de Sant Feliu hem registrat un 21% de casos quan el
comportament estàndard és del 7,28%. Si la combinem ascendeix fins el 35,5%
dels casos.
Però, més espectacular és el cas de la plaça de la Catedral, on hem observat
un total 26,5% de casos on aquesta actitud s’ha donat en estat pur i un 48,8%
en combinació amb altres actituds. En aquests il·lustratius exemples, sovint,
l’atenció es focalitza exclusivament en el temple gòtic o en la façana barroca
i portalada romànica de Sant Feliu. La importància tant de l’església com de
la Seu gòtica, ofeguen la transcendència de l’escenografia i concentren la
mirada turística en els diversos elements d’aquests espais.
La segona àrea on l’actitud d’elements de l’arc està per sobre el
comportament normal és el conjunt monumental de la Plaça de Sant Domènec
amb el convent del mateix nom i l’edifici de les Àguiles. En alguns dels arcs,
com a la plaça Sant Domènec, aquesta actitud combinada amb la de conjunt
de l’arc es dóna en 28,5% dels casos, quan en comportament estàndard és del
14,8%. La mirada orientada o bé cap a la façana renaixentista de la seu de
l’Estudi de Girona o bé cap a l’escalinata i terrassa de l’antic convent de
monjos dominics, es combina amb l’escenografia que ofereix aquest espai.
Tanmateix, les àmplies dimensions de la plaça i la distribució natural de les
edificacions fan difícil en aquesta àrea la perspectiva del conjunt i, en canvi,
la visió fragmentada, la particular de cada element per separat, és òptima.
En tercer lloc els ponts. Aquestes construccions faciliten la visió d’una de les
panoràmiques més emblemàtiques de la ciutat vella. Des d’aquí es pot
apreciar el conjunt de les cases del riu, el campanar de la Catedral, el
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campanar de Sant Feliu, ..., el que hem anomenat l’skyline de Girona, peces
prou singulars tan en el seu conjunt com per sí soles. Els ponts permeten
orientar la mirada turística cap alguns elements d’aquesta escena, per això en
l’arc 1 (pont de pedra) aquesta actitud s’ha observat en el 17,8% (un
percentatge molt superior al del comportament normal: 7,2%) i combinada
amb altres actituds en un 28% dels casos. En el pont de Sant Feliu s’han
registrat 22,1% de casos i 38,8% si l’actitud és combinada. En els ponts de Sant
Agustí, Eiffel i d’en Gómez aquests percentatges també han estat molt
significatius: 15,7%, 14% i 20% quan l’actitud d’elements de l’arc és una
actitud pura, i 26,2%, 21% i 25% quan l’actitud és combinada.
La darrera àrea on hi predomina el comportament d’elements de l’arc es
correspon a les Muralles. Aquestes edificacions defensives representatives
dels diversos períodes de fortificació de la ciutat tenen un interès en sí
mateixes, però també com a mirador de les diferents peces de la ciutat.
Actuen alhora com a node i com a arc. Per tant, tan interessant pot resultar
la visió de la torre semicilíndrica de finestres cegues de la muralla medieval
del segle XI, en el seu tram central; com la panoràmica del conjunt del barri
vell que ens ofereixen els tres trams de la muralla. En aquest sentit, per
exemple, a la Muralla Sud hem detectat un 18,4% de casos amb una actitud
d’elements de l’arc i si la combinem amb altres actituds s’incrementa fins al
39,4% dels casos. Així mateix, a la Muralla Central s’han registrat 24,5%
d’actituds d’elements de l’arc pures: cal tenir en compte que en aquest tram
s’hi pot veure un llenç amb els elements de les successives fortificacions
(muralla baix-republicana, muralla baix-imperial, medieval i la del s. XV), i un
49,9% d’actituds si la combinem amb altres.
Finalment, les àrees urbanes on l’actitud de serveis té un comportament
superior a l’estàndard, es corresponen com era d’esperar amb la zona
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comercial de la ciutat i a la zona gremial. Aquest és l’espai comercial –
recreatiu de la ciutat concebut com una prolongació de l’àrea patrimonial.
El gran corredor comercial de Girona, en l’espai delimitat entre el carrer
Ciutadans, la Rambla i el carrer Ballesteries, l’actitud de serveis és la
predominant en la majoria dels seus arcs. L’exemple més il·lustratiu és el de
la Rambla de Girona on en algun dels seus arcs (3, 5 i 152) aquesta actitud
s’ha registrat en el 18,5%, 21,2% i 25,2% dels casos, mentre el percentatge
mig és del 4,8%. Aquesta àrea urbana acumula i concentra la major part de
l’oferta de bars, restaurants i comerços del Barri Vell. També, en el tram
central de Ciutadans aquesta actitud ha tingut un percentatge notable, 10,4%
dels casos, i combinada 28% dels casos.
El barri gremial, que ocupa l’espai que enllaça els dos principals eixos
comercials de la ciutat: Ciutadans i la Rambla, actua com una prolongació
d’aquesta zona de serveis. De fet, en el complex laberint de la Girona gremial
amb el carrer Mercaders, les Ferreries Velles, la plaça de les Olles, dels Raïms
i tota la zona que agrupa els antics passatges que conserven el nom dels oficis
que allà s’establiren, hi perdura encara aquest ambient artesanal de petites
botigues on trobar allò menys comú. Per això, l’actitud de serveis té un valor
alt en aquesta àrea. Per citar algun exemple, podem esmentar els carrers
Minali amb el 12%, Mercaders amb l’11,1% o la Cort Reial amb 16,3% dels
registres.
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4.2. El consum dels nodes. El quadrant d’or de Girona
“M’has mostrat el dors dormit
del Tapís de la Creació
(el carro del Sol és un d’un sol fil),
i el revers de Sant Llorenç,
que és andana a l’estació.
Hem brusit el llit de blau,
serpentejant el Galligants
(que empara Sant Nicolau).
I hem seguit la veu del temps
entre la Plaça dels Jurats.
M’has guiat per les entranyes
dels angles del barri vell
(com un far en mars estranyes)
i em deixo portar per l’estela
que va deixant el teu cabell”

Sabem que bona part de l’experiència turística en les ciutats monumentals
gravita a l’entorn dels seus nodes. Els visitants són atrets, abans que res, pels
elements de la ciutat que sobresurten i que actuen com a imants, com a una
força centrípeta que capta la mirada del turista. Hi ha una extensa literatura
sobre aquest procés (Rojek: 1994, Page: 1995, Law: 1996, López de Aguilar:
2000, de la Calle: 2002). El turisme en les ciutats culturals i monumentals
crea un catàleg de nodes que no només configuren la seva imatge, sinó que
actuen de forma evident en el comportament dels visitants en el seu itinerari.
Els nodes esdevenen veritables sight seens, “allò que ha de ser vist”, les fites
de visita obligada. En aquest punt, voldríem destacar dues lectures essencials
que condicionen l’experiència turística:
a.

En primer lloc, els sight seens no són un catàleg objectiu dels
atractius de la ciutat, sinó una construcció social. No hi ha una
relació directa entre el valor “objectiu” d’un monument (si és que
és possible objectivar el seu grau d’interès) i el seu valor turístic. La
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selecció i la jerarquia dels nodes són el resultat d’un complex
procés històric que s’inicia el segle XIX i que es basa en uns codis
d’interpretació més o menys universals.
b.

En segon lloc, i com a conseqüència d’aquest fet, la mirada del
turista està en certa manera domesticada. El comportament del
visitant és cada vegada més un ritual i menys una experiència.
Existeixen unes normes universals que determinen no només què és
interessant (i què no ho és), sinó també quins són els elements, els
angles, les perspectives i els judicis de valor que suggereixen
aquests nodes turístics.

En aquest capítol, volem analitzar les pautes de comportament dels visitants
de Girona davant dels nodes, per tal d’identificar la jerarquia, la valorització,
les actituds i l’interès que manifesten. Ens interessa determinar la resolució
del conflicte entre la llibertat individual (la forma com cada visitant afronta
la visita) i les normes col·lectives (les construccions socials que determinen
com i què mirar d’una ciutat monumental). La primera part del capítol
estudia la jerarquia dels nodes de la ciutat i la seva relació amb la imatge
turística; en segon lloc, relacionem aquesta jerarquia amb el trànsit dels arcs
on s’ubiquen; en tercer lloc, presentem l’estudi del temps de visita en els
diferents monuments de la ciutat; el quart epígraf està dedicat a l’anàlisi del
comportament dels visitants en els nodes.

4.2.1. Jerarquia de nodes de la ciutat
El primer pas de l’estudi ha estat la definició dels nodes de la ciutat, els
principals atractius. Hem considerat que la ciutat de Girona disposa de 28
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nodes, que hem presentat a la introducció (capítol 1). La selecció s’ha fet a
partir d’un estudi previ en el qual es varen analitzar diverses fonts de difusió
turística local: guies de viatge, fulletons turístics, pàgines web amb
informació turística local, oficines de turisme i guies turístics locals. De les
fonts consultades hem estipulat que Girona disposa d’una sèrie d’atractius
molt variables i de diferent importància en el conjunt de la ciutat.
La visita d’una ciutat monumental implica haver d’escollir, seleccionar, triar i
decidir sobre una sèrie d’elements que poden ser més o menys atractius pel
turista. Aquest procés no és fortuït sinó que acaba essent el resultat d’una
manera de veure i entendre el món. Aquesta selecció s’inscriu en un codi més
ampli d’interpretació sobre els elements turístics. Lerivray (1975) fa
d’aquesta afirmació la tesi central del seu estudi. En l’anàlisi sobre les
imatges de Normandia, Lerivray constata, per exemple, que la selecció dels
sight seens no és aleatòria. En l’anàlisi quantitativa, descobrim que en la guia
Michelin i en la guia Hachette la mirada s’orienta essencialment cap a les
esglésies, els museus i les panoràmiques (que són respectivament el 87% i el
71% de tots els sights) i obvia molts altres elements (els espais naturals o
rurals, els espais urbans perifèrics, els monuments del segle XIX o XX...).
Així mateix, Donaire (2002) en un estudi sobre el consum del patrimoni
cultural analitza quatre guies turístiques de Girona per tal d’identificar els
principals sights de la ciutat. Donaire torna a posar en evidència que els
elements religiosos i museístics del Barri Vell de Girona són els elements
essencials d’una visita cultural. Sembla com si socialment s’hagués convingut
que hi ha un sèrie d’elements que per la seva singularitat s’inscriuen en “allò
que ha de ser vist”, mentre que d’altres desapareixen de la mirada turística.
En aquesta línia, Ashworth i Turnbridge (1990) proposen una doble
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classificació dels factors d’atracció d’una ciutat turística. D’una banda,
distingeixen entre els que són el principal motiu de la visita, els primaris;
d’altra banda, els que són només un complement, els secundaris. De fet, la
distinció entre ambdós grups depèn, sobretot, de la motivació dels visitants:
mentre uns són d’intenció i els altres són incidentals.
A partir d’aquestes consideracions, podem dibuixar una jerarquia de nodes de
la ciutat de Girona formada per tres grups: els nodes primaris o primordials,
els nodes secundaris o complementaris, i els nodes accidentals o perifèrics. La
nostra proposta està basada en dues consideracions. La primera, l’evidència
estadística de la freqüentació, és a dir, el percentatge de visitants en cada un
del 28 nodes de la ciutat. El segon, seguint les tesis d’Ashworth i Turnbridge,
és la motivació del visitant. Però, a diferència d’aquests autors, considerem
que entre els nodes d’intenció i els accidentals hi ha una categoria intermèdia
que seria la d’aquells atractius que, tot i no ser la motivació principal del
turista, si que tenen un cert interès, encara que només sigui in situ.
En el primer grup el dels nodes primaris, hi encabiríem tots aquells recursos
que atrauen els turistes i que són en essència el motiu de la visita. Entre els
principals nodes de la ciutat trobem la Catedral (75,75%), les Cases de l’Onyar
(39,85%), l’església de Sant Feliu (37,78%), el Passeig Arqueològic (20,30%) i
els Banys Àrabs (20,11%).
Un estudi realitzat l’any 2003 sobre la imatge emesa de la ciutat de Girona,
que es pot trobar de forma sintètica en el capítol tercer, arribava a la
conclusió que la imatge que es promocionava de la ciutat era en essència una
imatge romàntica (definida segons els paràmetres vigents en el segle XIX), on
els punts d’interès turístic es reduïen a la Catedral, Sant Feliu, els Banys
Àrabs i Sant Pere de Galligants. De fet, exceptuant el cas del monestir de Sant
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Pere, coincideixen plenament amb els sights seens més freqüentats pels
nostres turistes actuals. Això ens fa pensar, que en bona mesura, el
comportament general en la destinació deriva de la imatge prèvia que es té
del mateix.
Més enllà d’aquests nodes essencials que estructuren la imatge i el
comportament dels visitants de Girona, podem establir una segona categoria
que està integrada per nodes secundaris. En aquest cas el percentatge de
visites oscil·la entre el 10 i el 20%. Aquests nodes, tot i no ser l’interès
principal de la visita, actuen com a espais de descongestió (àrees de
descompressió). En el segon grup hi trobaríem la Lleona (17,29%), el Tresor de
la Catedral (14,47%), els Jardins de la Francesa (13,16%), Alemanys i Torre
Gironella (12,97%), el Centre Bonastruc ça Porta (12,03%) i les Muralles
(10,34%).
Aquests nodes secundaris són un suport als nodes primaris, és a dir, es troben
en els corredors i les àrees annexes a l’accés dels principals nodes. Així, per
exemple, el Centre Bonastruc ça Porta està situat en el carrer de la Força, un
dels accessos bàsics fins la Plaça de la Catedral. El conjunt dels Jardins de la
Francesa, Alemanys i Torre Gironella formen part d’una de les àrees de visita
secundàries de la ciutat, normalment abans o després de la visita a la
Catedral. El cas de la Lleona ubicada en un lateral de la plaça Sant Feliu,
també és un exemple clar d’un recurs complementari a la visita de la façana
de l’església de Sant Feliu. És important, remarcar el fet que la ubicació
d’aquests nodes és complementària o circumstancial a la situació física dels
nodes primaris i, per això, no es veuen eclipsats per aquests.
De tota manera, una dada molt rellevant és que 17 dels 28 nodes de la ciutat
tenen un percentatge inferior al 10%, és a dir, la major part dels nodes no
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actuen com a tal, almenys per a la majoria del visitants. Aquest percentatge
és encara més significatiu si tenim en compte que només 9 dels 28 nodes
estan situats en arcs que tenen una freqüència d’ús inferior al 15%. De fet,
això ens ha portat a distingir una tercera categoria que és la dels nodes
terciaris, aquells nodes de caràcter perifèric. Tres motius expliquen el perquè
de l’existència d’aquests nodes:
a.

Primerament, perquè el seu valor és relatiu i, per tant, no
desperten l’interès dels visitants. En aquest sentit, podem esmentar
l’Ajuntament (3,76%) o la Facultat de Lletres (0,56%).

b.

Segonament, perquè tot i ser elements patrimonials de primer
nivell, la seva ubicació en la trama urbana s’allunya de les zones
properes als grans monuments. Aquest és el cas de Sant Pere de
Galligants (5,25%), Sant Martí (6,77%) o Sant Nicolau (2,82%). Els
casos més espectaculars són, però, els del monestir de Sant Daniel i
l’antic convent de la Mercè que no els ha visitat cap turista de la
nostra mostra.

c.

Finalment, perquè tot i ser elements de gran vàlua i estar situat en
una àrea privilegiada, queden esvaïts per la presència d’un node
primordial, per exemple, els museus, la Pia Almoina (2,63%) o la
Casa Pastors (1,32%).

Aquest fet ens permet intuir que la capacitat d’atracció d’un node està
motivada per dos factors: el valor intrínsec del monument i, d’altra banda, la
seva ubicació entre els circuits turístics. Això obre les portes a una segona
anàlisi en la que relacionem el grau d’afluència dels nodes amb la densitat de
la visita en els arcs on se situen els nodes.
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Mapa 6. Nodes de la ciutat

4.2.2. Visitants reals i visitants potencials: la matriu de sights
És evident que el primer requisit per a visitar un monument és accedir al
carrer o arc on se situa. En principi, quan més llarg sigui el recorregut del
visitant, més probabilitat té de visitar els nodes de la ciutat. En canvi, en
recorreguts curts o allunyats dels centres d’interès, el número de monuments
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que es poden visitar és molt inferior. Podríem dir que l’accés a l’arc del
monument és una condició necessària, però no suficient per a la seva visita.
En aquest punt ens hem interessat per avaluar la distància entre els nodes
potencials i els nodes reals, és a dir, el número de nodes que s’han pogut
visitar perquè el turista ha accedit a l’arc on se situa, i el número de nodes
que realment ha visitat. O sigui, quants turistes han passejat per davant de la
Catedral i d’aquests quants realment hi han accedit i l’han visitat, o quants
han passat per davant de la Lleona de Girona i quants realment s’hi han fixat.
En la taula 6, es recull el nombre de turistes potencials i reals de cada sight.
Primerament, es mostra el nombre de visitants que han passat per davant de
cadascun dels 28 nodes de la ciutat i, segonament, el nombre de visitants que
realment s’hi han mostrat interessats, és a dir, el nombre de visitants
efectius. D’entrada veiem com el percentatge de visitants reals en cada node
és sempre netament inferior al nombre de visitants que hi ha passat per
davant. Per tant, reforçant el que dèiem anteriorment, tot i que la majoria de
turistes han passat per davant d’una bona part dels sights de la ciutat, el
nombre de turistes que realment els han visitat és molt inferior. Sembla com
si una part important dels elements patrimonials de la localitat resten
invisibles a la mirada turística o, en tot cas, no motiven una visita específica.
La relació entre l’afluència de visitants en els nodes i la capacitat d’atracció
dels arcs ens permet dibuixar una matriu, que es mostra a la figura 2. Les
coordenades separen aquells nodes situats en arcs d’elevada freqüentació
(situats a l’esquerra) i els nodes ubicats en àrees de baixa intensitat (situats a
la dreta). Igualment, les abscisses diferencien entre els nodes que reben un
número elevat de visitants (part superior) i els nodes que tenen una afluència
molt limitada (part inferior). Aquesta matriu dibuixa, per tant, quatre
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quadrants que es corresponen a quatre models de nodes.
Taula 6. Número de nodes potencialment visitables i realment visitats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Catedral
Tresor de la Catedral
Pia Almoina
Casa Pastors
Les Àligues
Sant Domènec
Muralles
Sant Nicolau
Facultat de Lletres
Sant Pere Galligants (Museu)
Alemanys i Torre Gironella
Sant Daniel
Bonastruc Ça Porta
Museu d'Història de la Ciutat
Banys Àrabs
Sant Feliu
La Lleona
Palau dels Agullana
La Mercè
Museu d'Art
Ajuntament
Fontana d'Or
Sant Martí
Sobreportes
Passeig Arqueològic
Jardins de la Francesa
Cases de l'Onyar
Sant Pere Galligants

% visites potencials
86,28
74,44
80,08
80,08
11,47
11,47
10,34
8,08
4,89
11,28
22,93
2,07
68,23
42,67
35,34
86,65
75,94
20,30
1,32
62,59
23,12
23,31
22,18
56,39
26,50
23,50
100,00
11,28

% visites reals
75,75
14,47
2,63
1,32
0,19
3,76
10,34
2,82
0,56
4,32
12,97
0,00
12,03
0,56
20,11
37,78
17,29
7,33
0,00
1,50
3,76
1,13
6,77
6,95
20,30
13,16
39,85
5,26

Font. Elaboració pròpia

a.

Nodes estrella. Són nodes que tenen una gran capacitat d’atracció. Es
troben situats en els arcs més freqüentats i aconsegueixen captar de
forma immediata l’interès dels visitants. En alguns casos, l’accés dels
visitants per l’arc s’explica per la presència del monument: No en va
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l’arc més visitat és la Plaça de la Catedral; en altres casos, es pot
tractar d’un accés ocasional, fortuït, que crea en el turista la
necessitat de visitar el node.
b.

Nodes invisibles. Són nodes que, tot i que es troben en zones de molta
o força afluència de visitants, passen desapercebuts a la mirada
turística. Són nodes invisibles, que no interessen al turista o que no
capten l’atenció d’aquest. És el cas de la Pia Almoina i la Casa Pastors
que, tot i que el 80% dels visitants han estat en l’arc on s’ubiquen
ambdós nodes (la Plaça de la Catedral), només el 2,63% i l’1,32 els han
visitat.

c.

Nodes potencials. Estan situats en arcs de mitjana o baixa afluència
però exerceixen una forta atracció turística. Els anomenem potencials
perquè la seva afluència moderada s’explica per la baixa afluència dels
visitants per l’arc on se situen. Probablement si estiguessin situats en
els principals corredors turístics o si es genera un eix secundari cap a
aquest espai, poden esdevenir nodes potencials. El Passeig Arqueològic
és un clar exemple de node potencial, ja que el 26,50% dels turistes hi
ha passat per davant i el 20,30% l’han visitat; és a dir, el número de
visitants és relativament baix, però la majoria dels que han tingut
l’oportunitat d’accedir al Passeig ho han fet.

d.

Nodes perifèrics. Són els sights que estan situats en zones molt poc
concorregudes i, per tant, tampoc són visibles a la mirada turística. En
aquest cas, no sabem si la baixa afluència s’explica per l’escassa
capacitat d’atracció del node o bé per la seva ubicació en la densa
geografia turística de la ciutat. Un exemple de node perifèric és el
Convent de la Mercè, que està situat en una de les zones que hem
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definit com invisible del Barri Vell i que alhora, es dibuixa com un dels
nodes també menys visitats. De fet, només l’1,32% dels turistes han
passat per davant d’aquest node i ningú l’ha visitat.
Figura 2. Tipus de nodes en una ciutat monumental
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potencials

Nodes

Nodes

invisibles

perifèrics

Nivell d’afluència en l’arc

-

La figura 3 mostra els resultats de la classificació dels nodes de la ciutat de
Girona. La primera tipologia és la dels nodes estrella. Com es pot deduir són
els sight seens per excel·lència de la ciutat, allò que ha de ser vist. Es troben
situats en els arcs més freqüentats i aconsegueixen atraure l’interès dels
visitants ràpidament. De fet, els arcs més concorreguts són la Plaça de la
Catedral on han estat el 80,1% dels turistes i la Pujada de Sant Feliu amb un
68% de visitants; ambdós espais, contenen les dues peces fonamentals d’una
visita turística pel Barri Vell: la Catedral i l’església de Sant Feliu. En aquest
sentit, l’accés a l’arc s’explica per la presència del monument; és a dir, que
el valor de la Catedral i de l’església de Sant Feliu explica l’itinerari dels
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visitants o l’elevada afluència en aquests arcs. Aquests monuments actuen
com a fars d’atracció i, per això, el valor de l’arc és circumstancial.
Figura 3. Classificació dels nodes de Girona
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Com podem constatar, la segona categoria es correspon als nodes potencials,
aquells situats en arcs de mitjana o baixa afluència però que tenen una gran
capacitat d’atracció, per les seves característiques poden esdevenir espais de
gran importància turística per la ciutat. Probablement si estiguessin situats en
els principals eixos de consum turístic podrien esdevenir nodes estrella. La
seva afluència moderada, per tant, sembla explicar-se per factors geogràfics,
més que no pas artístics o socials. L’exemple més clar de node potencial és el
cas del Passeig Arqueològic, ja que el 26,50% dels turistes hi ha passat per
davant i el 20,30% l’han visitat. Són també nodes potencials els Alemanys i
Torre Gironella, els Jardins de la Francesa (13,16%) o les Muralles, on el 100%
dels turistes que s’han apropat al node hi ha accedit. Tots aquests nodes

267

estan situats en una àrea urbana molt compacta, prop de l’àrea patrimonial
bàsica de la Catedral.
El tercer grup de la matriu és el de nodes invisibles. Hi ha un percentatge
molt important de nodes que no són visitats (ja sigui accés o atenció), malgrat
que es troben situats en carrers del Barri Vell amb una afluència molt
notable. Un cas molt significatiu és el de la Pia Almoina o la Casa Pastors:
ubicats en l’arc principal de la ciutat, no poden atreure la mirada del visitant,
segurament perquè la capacitat d’interès de la Catedral “ofega” literalment
la resta de peces de l’escena patrimonial de la Plaça. Un altre exemple molt
il·lustratiu són els museus de la ciutat. La majoria dels museus són elements
secundaris dins l’oferta local. Si tornem a la taula 6, veurem que el Museu
d’Art, el Museu d’Història i el Museu Arqueològic han estat visitats per un
1,5%, un 0,56% i un 4,32% del total de turistes respectivament; i el Tresor de
la Catedral i el Bonastruc ça Porta per un 14,47% i 12,03%, respecte el 74,44%
i el 68,23% de visitants que hi ha passat per davant. Això ens posa de
manifest, novament, el poc interès dels visitants en aquests atractius i, per
tant, el poc ús turístic que tenen; i reforça, a més, la idea de ciutat –
itinerari.
Finalment, l’últim esglaó de la classificació és el dels nodes perifèrics. Es
corresponen als sights seens que estan ubicats en zones molt poc transitades i
que, a més, registren una baixa afluència de visitants. Un exemple de nodes
perifèrics és els casos de Sant Domènec i les Àguiles. Hem constatat tant un
baix percentatge de visitants en l’arc on es troben (11,47%), com un baixíssim
percentatge

de

visites

en

els

mateixos

nodes

(3,76%

i

el

0,19%

respectivament). També, és un node perifèric el monestir de Sant Pere de
Galligants (11,28% de visitants en l’arc i 5,26% de visitants en el node). La
baixa afluència al monestir, tot i l’elevada capacitat d’atracció d’aquest

268

sight, respon a la seva ubicació en la densa geografia turística de la ciutat. Un
cas extrem de node perifèric és el Convent de la Mercè, que està situat en
una de les zones que hem definit com invisible del Barri Vell i que, alhora, es
dibuixa com un dels nodes també menys visitats. De fet, només l’1,32% dels
turistes han passat per davant d’aquest node i ningú l’ha visitat.
No resulta fàcil determinar les causes que justifiquen aquesta jerarquia. En
realitat considerem que és la combinació de diversos factors que actuen de
forma simultània. Entenem que intervenen, com hem apuntat en els capítols
precedents, quatre factors bàsics: la imatge, la geometria de la ciutat, la
trama urbana i la gestió.
Els visitants tendeixen a centrar la seva atenció en aquells elements que són
part de les seves imatge mentals. Les imatges seleccionen uns elements i
neguen uns altres, creen àrees d’interès i espais invisibles, eduquen la mirada
del turista i orienten les perspectives, generen (en definitiva) una complexa
jerarquia de valors i elements turístics que condicionen la pròpia experiència
del visitant en l’espai receptiu. Els turistes re-coneixen més que coneixen
l’espai turístic. En el procés històric de construcció de la imatge turística de
Girona (vegis el capítol tercer) veiem que entre els principals nodes de la
ciutat hi figuren la Catedral, Sant Feliu, els Banys Àrabs i Sant Pere de
Galligants. Amb l’excepció d’aquest darrer, probablement per la seva situació
en la trama urbana, els principals monuments de la imatge turística local són,
també, les peces més visitades de la ciutat.
El cas del monestir de Sant Pere de Galligants ens permet introduir el segon
factor: la geometria de la ciutat. Com hem demostrat, hi ha nodes que per la
seva situació geogràfica (en arcs de poca afluència) pateixen l’efecte de la
invisibilitat. La dificultat d’accés, la ubicació perifèrica o un emplaçament
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prou distant dels corredors principals, acaba afectant de manera decisiva a la
visita de nodes que, d’altra banda, són enormement atractius. Hi ha, per
tant, un paràmetre en la jerarquització dels sights de la ciutat que és el
paràmetre de l’accessibilitat. Aquí sembla actuar un model gravitacional
segons el qual la capacitat d’atracció d’un node es proporcional al seu valor i
inversament proporcional a la distància. El node crea el camí, però, el camí
acaba essent molt important. La distància o llunyania d’un determinat node
del corredor turístic acaba exercint un efecte negatiu. Per tant, camins i
nodes són alhora causa i efecte, actuen en una complexa relació binària que
configura l’itinerari a partir de la dialèctica entre dues forces oposades: d’una
banda, la capacitat d’atracció dels nodes principals que condiciona la creació
dels grans circuits; d’altra banda, l’efecte de la fricció de la distància que
anul·la la capacitat turística dels espais més perifèrics.
En aquest punt, podem explicar el perquè de l’existència de nodes perifèrics,
però, què passa amb els nodes invisibles?. La trama geogràfica, com hem
constatat, influeix en l’encaix del monument dins la morfologia urbana.
Prenem dos exemples. La Pia Almoina situada a l’epicentre de l’experiència
turística actua més com part del decorat urbà de la plaça de la Catedral que
no com un element singular per ell mateix. La seva disposició en un dels
perímetres laterals de la plaça presidida per la Seu, anul·la la visió global de
la façana gòtica i desproveeix l’edifici del seu valor turístic. La Fontana d’Or,
situada al carrer Ciutadans, s’integra en una panoràmica d’antics casals
senyorials. L’edifici, una construcció romànica amb una edificació gòtica
sobreposada, és probablement el més notable entre els diversos palaus
d’aquest carrer, tanmateix la seva assimilació en l’entorn fa que quedi
totalment camuflat. Alguns nodes estan tan integrats a l’escenografia que
passen desapercebuts. El turista no valora la singularitat de l’edifici sinó el
conjunt de l’escena de la qual forma part.
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El darrer aspecte que influeix en la jerarquització nodal és la gestió turística
de l’espai. Prenem primer l’exemple de la Lleona de Girona. La Lleona és el
cas paradigmàtic d’un element que gràcies a una gestió turística eficient de la
ciutat ha aconseguit incorporar-se en el catàleg de nodes estrella: una
situació estratègica en el circuit patrimonial, ubicada en un dels principals
arcs d’accés al Barri Vell, és part integrant de les visites guiades de les
“Llegendes de Girona”... El cas de la lleona evidencia que no sempre el valor
turístic està relacionat amb el valor artístic, històric o simbòlic d’un
monument. A vegades, la gestió influeix de manera decisiva en la valorització
de determinats nodes. Aquest és el cas de la senyalització turística. Els
turistes, a vegades, tenen problemes per descodificar els signes del temps; és
a dir, no sempre identifiquen cadascun del elements patrimonials de la ciutat.
En aquest sentit, una bona senyalització de posició, un símbol identificatiu o
una il·luminació adient ajuden a llegir i descodificar els elements no
reconeguts. El turista sap interpretar els signes turístics: un cartell, una
senyal, un fulletó, un plànol..., que permet identificar una forma turística de
llegir el patrimoni.
En definitiva, la ubicació dels nodes en la jerarquia urbana i en la matriu valor
– accés s’explica (una vegada més) per la subtil combinació de factors
diversos: el pes de la imatge universal de Girona, la trama urbana, l’efecte de
l’accessibilitat i la gestió turística.

4.2.3. Número de nodes visitats per turista
La mitjana de nodes visitats per cada turista és una dada que ens permet
determinar la complexitat d’una visita turística en una ciutat monumental. Si
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ens fixem amb la taula 7 veurem com el 19% dels turistes visiten només dos
dels nodes de la ciutat, que un 9% dels visitants no en visita cap i que, tan
sols, els 2,4% en visiten vuit.
Un estudi realitzat sobre l’ Afluencia y perfil de los visitantes de la ciudad
(2000-2001), dirigit pel professor Miguel Angel Troitiño (2002), posava ja en
evidència que els visitants de la ciutat d’Àvila realitzen el que en l’estudi es
va denominar una “visita senzilla”; és a dir, aquella que inclou la visita a un
màxim de quatre elements patrimonials. Segons el nombre mig d’elements
visitats per cada turista es varen definir tres tipus de visita: la visita senzilla
que inclou entre un i quatre nodes, la visita de mitjana complexitat quan es
visiten entre cinc i sis nodes i , finalment, la vista complexa que inclou set o
més nodes. Els percentatges foren els següents: 43,31%, 29,93% i 26,75%
respectivament.
En el cas de Girona i seguint la classificació plantejada pels autors d’aquest
estudi, un 65,59% dels turistes visiten entre un i quatre elements (visita
senzilla), un 16,92% entre cinc i sis elements (visita de mitjana complexitat) i
només un 8,27% set o més elements (visita complexa). És a dir, en el cas de la
ciutat de Girona encara és molt més evident el poc ús turístic que es fa dels
diversos sights. S’ha de tenir en compte, a més, que en el cas d’Àvila el
nombre d’elements patrimonials utilitzats en l’estudi fou només d’onze,
mentre que en el cas de Girona són 28.
A més, si ens aturem en aquest 65,59% que visiten entre un i quatre atractius
patrimonials, la meitat visiten entre un i dos elements (32,51%) i l’altra
meitat entre tres i quatre elements (33,08%). És a dir, la visita a la ciutat de
Girona esdevé en essència una visita senzilla o molt més que senzilla. Totes
aquestes dades encara són més significatives, si tenim en compte que més del
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50% dels visitants han passejat per davant d’entre set i dotze nodes i que més
del 28% han passejat per davant de més de tretze elements del patrimoni
local. Com afirma de la Calle (2002) els visitants focalitzen la seva atenció
sobre una sèrie molt limitada de fites turístiques. No mostren interès per la
totalitat del patrimoni urbà, sinó en unes poques manifestacions que han
entrat en el circuit turístic des del romanticisme.
Taula 7. Percentatge de visitants potencials i reals dels nodes de la ciutat
Número de casos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nodes accedits

Nodes visitats

0
3,01
1,69
3,76
1,50
0,75
0,38
2,26
5,26
7,52
18,42
16,54
10,34
4,89
7,52
5,45
2,07
3,95
2,63
1,32
0,56
0,19
100 %

9,21
13,53
18,98
15,60
17,48
10,90
6,02
4,32
2,44
0,94
0,38
0,19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 %

Font. Elaboració pròpia

La conclusió més important a la que es pot arribar és que la majoria de
turistes de la ciutat només visiten un mitjana de 3,3 elements (inferior a la
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d’Àvila que ascendia a 5,26), mentre han passat per davant de més de 10
elements (10,8). Per tant, tot i que el turista té moltes possibilitats només
visita uns pocs elements. Això, reforça la idea, com ja havíem vist en l’anàlisi
dels arcs, que Girona és sobretot una ciutat – itinerari, una ciutat on
l’atmosfera urbana preval sobre l’interès dels seus elements patrimonials.

4.2.4. El temps de visita en els monuments
Un indicador de la relació entre els visitants i els monuments és el temps de
visita. En aquest cas, només considerem, com és obvi, aquells nodes que
poden ser visitats en el sentit que s’hi pot accedir. Aquesta circumstància es
dóna en quinze dels trenta-un nodes. La taula 8 mostra els resultats del temps
mig i la desviació mitjana de cada un dels nodes accessibles.
La primera conclusió que podem extreure de la taula és que el temps de visita
és, en general, molt curt. Els nodes són observats més que no pas visitats.
Aquest fet constata la idea que el consum turístic en les ciutats monumentals
és més un ritual que una experiència. Si l’essència del recorregut és
identificar aquells nodes que han estat visitats abans de la visita (el preconsum), quan el turista hi accedeix no sent la necessitat d’experimentar una
relació emocional amb el passat, l’art o el sentit estètic del lloc.
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Taula 8. Temps mig dedicat a la visita dels nodes de Girona
Node

Total

Desviació Típica

Catedral

12 m 14 s

7 m 13 s

Tresor de la Catedral

19 m 26 s

8 m 43 s

Muralles

13 m 56 s

7 m 54 s

Facultat de Lletres

11 m 07 s

7 m 32 s

Museu Arqueològic

21 m 46 s

6 m 26 s

Alemanys

9 m 45 s

8m9s

-

-

Bonastruc ça Porta

24 m 19 s

10 m 21 s

Museu d’Història

19 m 33 s

4 m 38 s

Banys Àrabs

16 m 39 s

6 m 48 s

Sant Feliu

7 m 19 s

4 m 38 s

La Mercè

-

-

Museu d’Art

12 m 03 s

15 m 3 s

Passeig Arqueològic

11 m 49 s

8 m 32 s

Jardins de la Francesa

3 m 45 s

2 m 33 s

Sant Domènec

Font. Elaboració pròpia

Segonament, constatem que no hi ha importants diferències temporals entre
els nodes de la ciutat. La majoria de nodes tenen un temps de visita que
supera lleugerament els deu minuts, com el cas de la Catedral (12m.14s.), les
Muralles (13m.56s.), el Passeig Arqueològic (11m.49s.) o la Facultat de Lletres
(11m.7s.). Un dels fets més remarcables és que el temps mig es manté
constant, malgrat que les característiques físiques dels nodes i el seu valor
artístic

o

monumental

és

molt

variable;

sembla existir

una

certa

temporalització col·lectiva relativament estable. En certa manera, es dibuixa
una pauta de consum estàndard que va més enllà de les condicions
específiques del node. Això explica que la visita a la Catedral (un monument
amb una densitat d’elements molt considerable) ocupi un temps similar a la
Facultat de Lletres (on només podem admirar la façana exterior i els dos
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claustres romànics). El temps de visita, així doncs, no depèn de la qualitat del
monument sinó d’una certa coreografia.
Només podem constatar dos excepcions significatives: l’església de Sant Feliu
(7m.19s.) i els Jardins de la Francesa (3m.45s.). En el primer cas, considerem
que és un monument amb una marcada diferència entre un espai exterior
molt atractiu i un espai interior fosc i amb un cert grau de deteriorament; és
a dir, tot i que l’església interior mostra un valor monumental molt apreciable
(els seus estilitzats arcs, el retaule de l’Altar Major, el Crist Jacent i sobretot
els sarcòfags dels segles II i IV), el visitant no el percep perquè resta amagada
per l’atmosfera fosca i tancada. Els Jardins de la Francesa és un espai de
reduïdes dimensions, que exerceix les funcions de mirador o de connector, és
a dir, no és un node per a ser contemplat, sinó per a contemplar els altres
nodes (especialment el conjunt de Sant Pere de Galligants i la muntanya de
Montjuïc) o per accedir al Passeig Arqueològic.
A diferència d’altres dades, en aquest cas les desviacions són moderades i en
alguns casos certament baixes, amb un coeficient de dispersió inferior al 40%.
Aquest fet implica que la majoria de les visites tenen una durada similar al
temps mig o, expressat en altres termes, que el temps mig representa molt bé
el comportament estàndard dels visitants. Per tant, podríem dir que les
pautes de consum dels monuments (almenys pel que fa al temps) són
compartides per la major part dels visitants. Entre els nodes amb una
desviació particularment baixa (amb un comportament estàndard) hi
destaquem el Tresor de la Catedral, el Museu Arqueològic, el Museu
d’Història, el centre de Bonastruc ça Porta o els Banys Àrabs. Per contra, les
desviacions són elevades en el Museu d’Art (coeficient de dispersió de
124,9%), Alemanys i Torre Gironella (85,6%), Passeig Arqueològic (72,4%) i
Jardins de la Francesa (67,5%).
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Finalment, veiem que els espais on es destina més temps coincideixen amb els
museus de la ciutat: el Tresor de la Catedral (19m.26s.), el Museu Arqueològic
(21m.46s.), el Centre Bonastruc ça Porta (24m.19s.) i el Museu d’Història de
la Ciutat (19m.33s.); en tots quatre casos, el temps mig se situa a l’entorn
dels 20 minuts, que és un temps sensiblement superior al temps mig de visita
d’un node estàndard de Girona. Hem considerat dos factors complementaris
per explicar aquesta diferència amb la resta de nodes. En primer lloc, els
museus estan subjectes a un alt nivell de sacralització. Lerivray (1975) en la
seva jerarquització de nodes turístic, considera que l’element més sacralitzat
són els museus. Tot i que els museus actuals (interactivitat, interpretació,
guiatge...) tendeixen a modificar l’elitisme que rodeja els centre museístics,
l’aura del museu no acaba de desaparèixer. D’altra banda, els museus
s’associen amb unes pautes de comportament específiques vinculades a la
seva disposició; la visió fragmentada, peça per peça, més enllà del conjunt; el
discurs narratiu del propi museu...; que exigeix un major temps d’estada. Un
museu no té una lectura única sinó una lectura particular dels elements que
l’integren, això requereix més temps.
En aquesta categoria, s’hi inclou també el Museu d’Art, amb un temps de
visita mig de 12 minuts i 3 segons, molt inferior al comportament comú en els
museus de la ciutat. Aquesta situació específica del Museu d’Art s’explica per
tres motius: (a) el baix percentatge de visites, de manera que un
comportament anòmal pot distorsionar el resultat final, (b) una elevada
desviació de 15 minuts i 3 segons, superior a la mitjana, de manera que
aquesta és el resultat de visites molt curtes i visites relativament llargues i (c)
el fet que alguns visitants entren al recinte amb el desconeixement de la seva
condició de museu i opten per no accedir al fons d’art una vegada són
informats.
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4.2.5. El comportament dels visitants en els nodes
Quan un visitant accedeix a un monument, la seva relació amb el patrimoni
pot ser molt diversa. Pot ser que simplement es limiti a passejar sense una
direcció aparent i en un temps limitat, o que resti fascinat davant un gàrgola
esplèndida o que fotografiï els capitells d’un claustre. Cada vegada un visitant
entra en un monument, crea una nova relació, una determinada actitud, que
ens dóna pistes sobre la forma del seu consum de turisme cultural. No és fàcil
determinar aquesta relació només a partir dels signes externs. En l’estudi,
hem

considerat

quatre

tipus

d’actituds,

catalogades

a

partir

del

comportament del visitant en el monument:
a.

Actitud deambulant. El visitant entra en el monument i inicia un
passeig (normalment seguint una mena de “circuit invisible”), sense
que s’apreciï un interès especial per l’escenari. El turista desitja
només gaudir de l’entorn, de l’atmosfera.

b.

Actitud globalitzadora. El visitant es mostra interessat pel conjunt
del monument, sense que un element en concret cridi la seva
atenció. Predomina una funció contemplativa.

c.

Actitud detallista. El visitant no centra la seva atenció en el conjunt
del monument, sinó en les seves parts. La seva actitud es basa en la
contemplació dels fragments dels monuments i no pas en el gaudi
del

conjunt

estètic.

Probablement,

realitzarà

fotografies

d’elements del monument i s’aturarà davant de determinats
fragments, dels detalls.
d.

Actitud particular. En aquest cas, el visitant es mostra interessant
per un element concret del monument i no pas per varis fragments.
Això requereix un coneixement previ de l’espai o bé una forta
capacitat d’atracció d’aquesta peça.
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També podem considerar les actituds complexes, que són les combinacions
entre aquestes actituds “pures”. Per exemple, és probable que un visitant
mostri inicialment una actitud globalitzadora, perquè el seu interès inicial
recau en el conjunt del monument, però que després opti per un
comportament detallista, que se centra en les peces. Per tant, aquesta
actitud (del general al particular) seria la combinació entre dos actituds
pures. Si combinem totes les opcions, obtindrem 14 actituds possibles.
Aquesta anàlisi només s’ha realitzat en aquells nodes en els que és possible
accedir-hi. La resta de nodes en els que el concepte de visita no implica
l’accés (bé perquè és físicament impossible, com en el cas de la Lleona, bé
perquè estan permanentment tancats, com Sant Nicolau o Sant Martí) no
permeten un estudi del comportament dels visitants. D’altra banda, també
hem exclòs de l’anàlisi aquells nodes que tenen un flux de visitants tan baix
que l’estudi estaria completament esbiaixat pels comportaments particulars.
Això explica que l’anàlisi es concreta en 12 dels 31 nodes d’estudi.
La taula 9 mostra el comportament dels visitants en aquests nodes. La
primera constatació que podem fer és que gairebé tots els monuments
presenten un comportament similar, que es caracteritza per la preeminència
de les actituds de globalització i detallista (o una combinació de les dues). Per
contra, les actituds deambulant o particular tenen una importància relativa
molt inferior. No és estrany, per tant, que le s actituds 2, 3 i 8 (que és la 2 i la
3 alhora) representin més del 80% de les actituds globals.
L’actitud més important en la majoria de nodes és l’actitud de globalització.
Aquesta actitud es correspon amb un comportament en el que preval la
mirada de conjunt sobre les seves peces, en el que l’atmosfera patrimonial és
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el principal objecte de consum. Aquests nodes actuen com a arcs; és com si la
ciutat itinerari hagués penetrat en el cor de les peces del patrimoni i no hi
hagués un sentit de ruptura respecte l’actitud turística del recorregut.
Taula 9. Percentatge de les actituds dels visitants en els nodes
Catedral

Tresor de
Catedral

Muralles

St Pere
Galligants

Alemanys

Bonastruc
ça Porta

1

5,63

1,29

6,89

-

8,33

1,56

2

36,51

36,36

47,13

8,69

54,17

21,87

3

32,35

51,94

22,98

78,26

20,83

48,43

4

0,12

1,29

-

-

-

-

5 (1+2)

2,69

1,29

1,14

-

2,71

4,68

6 (1+3)

0,24

1,29

2,29

-

-

-

7 (1+4)

1,22

-

-

-

-

-

8 (2+3)

18,38

5,19

16,09

4,34

12,5

9,37

9 (2+4)

0,98

1,29

-

4,34

-

6,25

10 (3+4)

0,49

-

-

-

-

6,25

11 (1+2+3)

-

-

2,29

4,34

1,38

-

12 (1+2+4)

-

-

-

-

-

-

13 (2+3+4)

0,24

-

-

-

-

-

14 (Tots)

-

-

-

-

-

Ajuntament

Sant
Martí

Passeig
Arqueol.

Jardins
Francesa

12,87

-

5,56

8,77

12,68

51,40

42,08

30,00

33,33

45,61

59,15

3

42,06

18,81

20,00

16,67

20,18

19,72

4

-

3,47

5,00

-

-

-

5 (1+2)

1,87

5,94

5,00

8,33

2,63

-

6 (1+3)

-

0,50

5,00

-

2,63

-

7 (1+4)

-

1,98

-

-

0,00

-

8 (2+3)

1,87

13,37

15,00

36,11

17,54

8,45

9 (2+4)

0,93

0,50

5,00

-

-

-

10 (3+4)

-

-

-

-

-

-

11 (1+2+3)

-

-

-

-

2,63

-

12 (1+2+4)

-

-

-

-

-

-

13 (2+3+4)

-

-

15,00

-

-

-

14 (Tots)

-

0,50

-

-

-

-

Banys Àrabs

Sant
Feliu

1

1,87

2

-

Font. Elaboració pròpia
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En molts casos, aquesta actitud és la predominant en sentit pur, de manera
que no es combinen amb altres formes de comportament. De fet, aquesta
actitud és la més freqüent en nou dels dotze nodes d’estudi i, en alguns
casos, el percentatge supera el 50% com en els Jardins de la Francesa
(59,15%), Alemanys i Torre Gironella (54,17%), els Banys Àrabs (51,40%).
La segona actitud amb una freqüència molt notable és l’actitud detallista,
que es caracteritza per la voluntat de percebre i gaudir de les peces, els
fragments que integren els monuments: els claustres, les cúpules, els
capitells, les gàrgoles, les làpides funeràries, els vitralls... En aquest cas, el
visitant no se sent tant atret per l’atmosfera general com per la curiositat
específica (en alguns casos, gairebé entomològica) pels elements del
monument visitat.
El node en el que aquesta actitud és especialment rellevant són els Banys
Àrabs i el monestir de Sant Pere de Galligants. Sant Pere és un exemple del
gust pels detalls del primer romànic: les columnes estriades en espiral o els
capitells decorats amb motius geomètrics i zoomòrfics de la façana, el bell
campanar octogonal amb finestres semicirculars de dues gradacions, el
temple de planta basilical amb tres naus i creuer o els delicats capitells del
claustre, amb escenes del Nou Testament i de la vida religiosa i civil
quotidiana...
Pel que fa als Banys Àrabs, segurament la seva estructura fragmentada
(integrada per habitacles com l’apoditerium, el frigidarium, el templarium i
el caldarium) dificulta una visió de conjunt i afavoreix una lectura de les
seves peces. Aquesta actitud també es manifesta amb uns valors superiors a la
mitjana en el Tresor de la Catedral. De fet, l’estructura dels museus precisa
generalment de visites que orientin la mirada cap a les singularitats de les
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peces que s’exposen i no tant el valor del conjunt del museu.
Hem de destacar que les dues actituds precedents (globalitzadora i detallista)
poden presentar-se de forma simultània amb molta freqüència. Aquesta
combinació respon normalment a un model de visita que s’inicia amb una visió
general del conjunt i després amb una lectura més detallada de les seves
parts. A Sant Martí aquesta és l’actitud més freqüent, tot i que en la resta de
nodes els valors són igualment molt notables.
La resta d’actituds tenen un valor percentual poc significatiu. L’actitud
deambulant

és

certament

molt

infreqüent.

Hem

associat

aquest

comportament amb una pràctica que en certa manera no s’interessa pel
monument (ni en el seu conjunt ni els seus fragments), sinó per l’atmosfera
que crea. La percepció del monument és més un espai de passeig (de
deambulació) que no pas un element per a ser contemplat. El fet que els
valors percentuals siguin molt baixos demostra que els visitants projecten
dues actituds diferents en els arcs i en els nodes. En els primers –hem vist- la
funció essencial ha estat el passeig, mentre que en els segons, la funció
predominant és la contemplació.
L’actitud deambulant sobresurt per sobre del comportament mitjà a Sant
Feliu (12,9%), els Jardins de la Francesa (12,7%), el Passeig Arqueològic
(8,8%), Alemanys i Torre Gironella (8,3%) o les Muralles (6,9%). Aquests quatre
darrers s’expliquen per la seva condició de nodes – arc: són alhora un sight de
la ciutat i un espai corredor. En el cas de Sant Feliu, hem de recordar que el
temps de visita mig és notablement inferior al de la resta de nodes.
Finalment,

l’actitud

particular

té

uns

valors

percentuals

molt

poc

significatius. En la majoria de nodes, no hem constatat cap cas, i només hi
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apareixen

a

l’església

de

Sant

Feliu

(probablement

pels

sarcòfags

paleocristians) i l’Ajuntament. En el Centre Bonastruc ça Porta trobem un
major nombre de casos amb l’actitud particular, combinada amb altres
actituds. Aquest fet està condicionat per la rellevància del pati del Centre,
que és sovint el principal reclam del conjunt.
Hem de fer notar que les actituds intervenen de forma decisiva en el temps
d’estada dels visitants en els nodes. Per exemple, la taula 10 mostra el temps
mitjà de visita a la Catedral per a cadascuna de les actituds estudiades (en
estat pur o combinades amb altres actituds). Els resultats són molt eloqüents.
Com era d’esperar, els dos temps mitjos més importants són aquells que es
corresponen amb actituds que se centren en els fragments del monument;
així, el valor mig més elevat es correspon amb una actitud detallista (més de
19 minuts) i el segon valor més important és el particular (uns 17 minuts). El
valor més baix es correspon amb l’actitud deambulant, que representa menys
de la meitat del temps mig de visita a la Catedral.
Taula 10. Temps de recorregut de la Catedral segons les actituds

%
Mitjana
Desviació típica
Mínim
Màxim

Total

Deamb.

Conjunt

Detallista

Particular

0:15:15
0:10:53
0:00:42
1:15:03

9,81%
0:07:35
0:06:44
0:00:42
0:41:51

58,82%
0:14:01
0:08:30
0:01:46
0:54:12

51,72%
0:19:15
0:11:40
0:03:16
1:15:03

4,17%
0:17:04
0:13:48
0:04:16
0:57:47

Font. Elaboració pròpia
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4.3. Una ciutat d’itinerari, una ciutats d’itineraris
“Passejar. Els metges m’aconsellen passejar. He passat dues vegades
la Pujada dels Alemanys. M’angoixa el carrer quan s’enclou entre murs
i em giro i veig murs i miro al davant i només murs. En canvi no puc
deixar de passar-hi. El silenci s’apodera de cada una d’aquestes
pedres, rosaris verticals i horitzontals encadenats per sempre”
M. Àngels Gardella

El turista conscientment o inconscientment és un consumidor d’itineraris. La
seva visita s’articula al voltant de la visita a un conjunt d’atractius o llocs
d’interès turístic – cultural, és a dir, d’uns sights determinats (una església,
un palau, una sinagoga, un museu, un mercat, un barri...); o bé, al voltant
d’una sèrie d’espais oberts dins la trama urbana, que són representatius d’una
imatge específica de la ciutat. Un itinerari és, per tant, un seguit d’arcs i/o
nodes encadenats que poden ser visitats pel turista mitjançant un recorregut
organitzat, o bé de forma individual condicionat per unes imatges o
informacions prèvies (rebudes o conegudes) sobre el lloc de destinació.
Des de la nostra perspectiva, els itineraris són un instrument imprescindible
pels turistes que visiten o pretenen visitar una localitat. Els itineraris són una
forma de crear nous productes en destinacions on, pràcticament, no hi ha res;
o de diversificar l’oferta de productes turístico – culturals on sí hi ha quelcom.
De fet, la majoria de destinacions turístiques ofereixen, av ui, una
considerable i variada oferta d’itineraris locals. En aquest sentit, Girona ha
esdevingut un veritable laboratori en la pràctica de rutes temàtiques. Són
nombrosos els exemples que podem mencionar, des d’experiències tan
reeixides com Les llegendes de Girona o la Girona Monumental, fins a d’altres
menys conegudes però, també, molt interessants com El darrer son o Les
rutes literàries.
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En definitiva, els itineraris urbans han assolit una rellevància notable i, per
tant, cal fer-los una atenció especial. Per això, ens ha interessat dedicar un
capítol a l’anàlisi dels recorreguts urbans més habituals en la pràctica
turística dels nostres visitants.
En aquest cas, anomenem itinerari o recorregut al conjunt d’arcs successius
que trav essa un turista en la seva visita per la ciutat. Aquesta anàlisi es
diferencia de l’estudi els arcs, perquè ara no estem interessats en el
comportament particular de cada arc, sinó en la relació entre els arcs, en la
creació aparentment espontània de recorreguts. En el marc teòric, hem
defensat la hipòtesi que els itineraris dels visitants estaven condicionats per
cinc factors, quatre externs (la imatge de la ciutat, el codi d’interpretació
turística de les ciutats monumentals, el valor dels elements del patrimoni i la
gestió turística) i un d’intern (les característiques individuals dels visitants).
La relació entre aquests factors explica que els itineraris no siguin el resultat
d’una entropia absoluta (el pur atzar o la intuïció dels visitants), sinó la
relació entre els diversos factors que hi intervenen.
L’estudi de les regularitats en el comportament dels visitants ens ha permès
identificar una tipologia d’itineraris. La metodologia de treball inicial va ser
l’assignació a cada recorregut d’una sèrie de factors que podien ser
discriminants per identificar els grups o clústers: pont d’entrada, número de
nodes, visita a monuments... Els resultats demostraven que certament
aquests factors eren significatius per classificar els itineraris, però amb unes
diferències relatives no molt importants: existien altres factors no mètrics
que tenien una influència més important per a seleccionar els grups
d’itineraris. Per aquest motiu, l’alternativa ha estat una classificació a partir
de la morfologia dels recorreguts. La classificació s’ha realitzat, per tant,
amb una identificació qualitativa, i no quantitativa, dels factors de
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diferenciació. En tot cas, com es palesa en els resultats, els itineraris
identificats mostren un comportament molt compacte internament i prou
diferenciat a nivell extern, quan analitzem els principals factors mètrics
(temps de recorregut, número de nodes, distància...).
Les quatre categories bàsiques es poden dividir també en una sèrie de
subcategories:
a.

D’entrada el primer model és el que hem denominat itinerari bàsic.
L’element principal d’aquest recorregut és la visita a la zona de la
Catedral com a únic atractiu cultural de la ciutat. Els turistes que han
realitzat itineraris bàsics tenen una imatge de Girona molt focalitzada
en un sol element. Cal matisar, però, que aquest model ofereix
diverses possibilitats. De fet, nosaltres l’hem dividit en tres subgrups:
(a) el primer subgrup, es caracteritza perquè s’accedeix al conjunt del
barri vell pel Pont de Pedra, per tant, forçosament s’utilitza un dels
eixos comercials de la ciutat (o bé la Rambla, o bé el carrer Ciutadans);
(b) en el segon submodel, s’accedeix a la Catedral pel Pont de Sant
Feliu i no s’arriba a la zona comercial de la ciutat; i (c) el tercer i
últim, correspon a aquell itinerari que, també, entra pel Pont de Sant
Feliu però que, ara sí arriba a la zona comercial.

b.

El segon model és l’itinerari comercial. En aquest recorregut no s’entra
en contacte amb l’espai patrimonial. La motivació i l’interès del
visitant és el shopping i, per tant, té un acostament nul al patrimoni
local. Els principals eixos d’entrada són la Rambla i el carrer
Ballesteries, principals corredors comercials del Barri Vell, que gairebé
sempre es connecten entre ells. També, hem dividit aquest model en
dos subgrups, un pels que entren pel Pont de Pedra i l’altre pels que
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entren pel Pont de Sant Feliu.
c.

El tercer tipus d’itinerari és l’itinerari complex. En aquest cas, a part
del conjunt patrimonial de la Catedral, el visitant mostra un interès
particular per alguna altra àrea secundària. L’interès se centra en la
visitar de més d’un element patrimonial. Hem distingit vàries
possibilitats: (a) la visita al Passeig Arqueològic que inclou també els
Alemanys, Torre Gironella, els Jardins de la Francesa i el recinte dels
Banys Àrabs; (b) la visita al conjunt de Sant Pere de Galligants, format
pel Monestir de Sant Pere i l’església de Sant Nicolau i la Vall i Monestir
de Sant Daniel; (c) la visita al conjunt monumental de Sant Domènec,
amb el Conv ent de Sant Domènec, les Àguiles, la Facultat de Lletres i
el recinte de Sant Martí Sacosta; i, finalment, (d) les diverses
possibilitats de combinar més d’una d’aquestes àrees. L’itinerari
complex és el més habitual entre els visitants de la ciutat. De fet, un
46,43% dels casos estudiats han fet aquest itinerari.
Novament, hem considerat necessari fer una triple distinció entre les
diverses possibilitats d’aquest model. Primerament, distingirem aquells
casos que han accedit al Barri Vell pel Pont de Pedra i que prenen un
eix comercial, normalment la Rambla. Segonament, aquells recorreguts
que s’inicien pel Pont de Sant Feliu i que no entren en contacte amb
l’eix comercial. Finalment, els itineraris que s’inicien pel Pont de Sant
Feliu i que, per contra, arriben a l’eix comercial de la Rambla o
Ciutadans.

d.

El darrer model, és l’”Itinerari de les muralles”. En aquest cas, el
factor que el diferencia de la resta de model és que el visitant ha
utilitzat un o varis trams de les Muralles de la ciutat (nord, centre o
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sud). Les Muralles són un factor molt significatiu en la definició dels
recorreguts dels visitants, ja que ofereix una visió de conjunt de la
Ciutat Vella i actua com un eficient connector entre els nodes, situats
sovint als peus de les sortides de la Muralla. No en va, aquest model és
que el mostra uns valors més elevats en el temps de recorregut, en el
número de nodes visitats i, com és obvi, en la longitud de l’itinerari.
En els propers epígrafs, presentem les característiques, els esquemes i les
dades més rellevants de cada itinerari. L’esquema de la informació és sempre
el mateix:
a.

Model topològic de l’itinerari: accessos, connectors d’entrada, àrees de
visita i connectors de sortida. Hem considerat oportú crear una sèrie
d’esquemes que sintetitzen els models.

b.

Dades bàsiques de l’itinerari. En aquest cas, comparem les dades
específiques dels visitants que realitzen l’itinerari (època de l’any, lloc
d’origen, congestió, meteorologia...) amb les dades generals, per tal
de detectar els comportaments específics de cada itinerari.

c.

Característiques de la visita. Es relacionen els factors que defineixen
un recorregut monumental (distància, número de nodes, temps en els
nodes, temps de recorregut) de cada itinerari amb els valors generals,
novament amb la intenció de detectar les diferències entre cada
itinerari.
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4.3.1. Itinerari bàsic
En aquest primer model s’inclouen tots aquells recorreguts que s’articulen
exclusivament a partir de la visita al conjunt de la Catedral com a únic
element d’interès turístic. En aquest model d’itinerari no hi ha fluxos
secundaris, per tant, la concentració espacial és molt més gran, la ciutat
turística es redueix molt més i el flux de visitants es canalitza per un nombre
molt reduït de carrers, amb la conseqüent pressió turística que això
representa. Es tracta, per tant, d’un model de recorregut que es caracteritza
per la concentració espacial i la reducció del número d’elements visitats.
Aquest primer model ha representat un 33,3% del total de casos, és a dir, un
de cada tres visitants, un percentatge prou significatiu. De fet, aquesta dada
corrobora que una bona part dels turistes locals són un tipus visitant que té un
interès superficial pel patrimoni cultural i que, bàsicament, focalitza la seva
visita en el principal sight seen de la ciutat. L’àrea de la Catedral és el
principal centre patrimonial de la ciutat, amb els nodes de la Catedral, la Pia
Almoina i la Casa Pastors o el Portal de Sobreportes. Els visitants poden
accedir a l’Ajuntament, Bonastruc ça Porta o l’església de Sant Feliu.
Hem distingit tres subgrups, que analitzem amb més detall: El model 1a inclou
els itineraris que s’inicien des del Pont de Pedra i que representen un 8,6% del
total. El model 1b s’inicia des del Pont de Sant Feliu i accedeix directament a
la zona de la catedral, sense entrar en contacte amb la zona comercial;
representa un 7% dels itineraris. El model 1c (un 17,7% del total) s’inicia en el
Pont de Sant Feliu i visita tant l’àrea de la Catedral com la zona comercial.
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Model 1a. Itinerari bàsic amb entrada per Pont de Pedra
El model 1a es diferencia dels altres dos models de l’itinerari bàsic per l’accés
d’entrada: el Pont de Pedra. És una diferència substancial, ja que obliga els
visitants a iniciar el recorregut per un eix comercial (carrer Ciutadans o la
Rambla). Aquest model representa un 8,6% del total d’itineraris i el 26% del
model 1.
Després de la seva entrada pel Pont de Pedra, els visitants d’aquest itinerari
accedeixen primerament a un dels eixos comercials del Barri Vell,
preferentment la Rambla (87%), i en menor mesura l’eix de Ciutadans. A
partir d’aquest corredor, els visitants utilitzen el connector de la Força
(73,9%) o, en menor mesura, Ballesteries per accedir al conjunt monumental
de la Catedral, que és l’àrea de referència. Després de visitar aquest espai, el
turista empren el camí de retorn. La majoria dels visitants opten pels
connectors de Força o Ballesteries. Aquí és interessant destacar que els que
opten per la Força provenen en la seva majoria de Ballesteries, mentre que
tots els que escullen Ballesteries provenen de la Força. Això vol dir que hi ha
una tendència a utilitzar el conjunt dels arcs que integren el “vuit” del Barri
Vell: Ciutadans, Rambla, Ballesteries, Força.
El més freqüent és que els visitants finalitzin l’itinerari pel mateix espai en el
que el van iniciar, l’eix comercial. Així, més de tres quartes parts dels usuaris
d’aquest model retornen a l’espai d’origen després d’una breu visita per
l’àrea de la Catedral. A més, prop de la meitat de tots els visitants trien
exactament el Pont de Pedra, el mateix que han utilitzat per entrar. En
contrast, la quarta part dels usuaris d’aquest model de recorregut surten del
sistema pels ponts de l’àrea nord, de manera que dibuixen un model
d’itinerari obert.
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Taula 11. Dades bàsiques de l’itinerari 1a
Entrada Principal
Pont
%
Eix
%
Eix
%
Pont
%
Pont
%

Rambla
87,0

Ciutadans
13,0

Connector d’entrada
Força
Ballesteries
Oliva i Prat
73,9
19,6
6,5
Connector de sortida
Ballesteries
Força Sant Feliu St. Domènec Sant Pere
34,8
36,9
13,0
13,0
4,3
Ponts de sortida amb circuit (76,1%)
Pedra
Sant Agustí
Eiffel
Pl. Cat.
43,5
19,6
8,7
2,2
Ponts de sortida sense circuits (23,9%)
Gómez
Sant Feliu
Pedret
13,0
6,5
4,3

Font: Elaboració pròpia

La figura 4 mostra per tant els dos models bàsics de l’itinerari 1a. El primer
opta per accedir a la Catedral pel carrer de la Força (el connector
patrimonial) i sortir per Ballesteries i el segon realitza el mateix circuit, però
en sentit invers.
La taula 12 reprodueix les principals variables relacionades amb la visita
urbana. El model es caracteritza per l’atracció d’una sola àrea patrimonial,
l’espai a l’entorn de la Catedral, de manera que les altres àrees secundàries
(Sant Pere Galligants, Passeig Arqueològic, Sant Domènec...) són invisibles als
ulls d’aquests visitants. Per tant, no és estrany que el número de nodes
visitats sigui molt baix (1,96 per 3,18 de mitjana general). Hem de destacar
que de la mateixa manera que en les dades globals, en aquest model la
dispersió dels nodes visitats és molt gran, el que evidencia algunes diferències
internes en el número de nodes visitats (que oscil·len entre 1 i 4). Com és
normal, els usuaris d’aquest model empren menys temps a la visita de nodes
que els dels altres models.
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Figura 4. Síntesi del model 1a

ÀREA DE LA

Opció A. Connector d’accés carrer de la Força

CATEDRAL
Força
Rambla
Ballesteries

origen

Sortida

ÀREA DE LA

Opció B. Connector d’accés carrer Ballesteries

CATEDRAL

Força

Ballesteries

Rambla

origen

Aquesta dada contrasta amb el número de nodes visitables, és a dir, aquells
que el turista podria haver visitat ja que ha utilitzat l’arc on s’ubica. La
mitjana de nodes visitables (ara amb una desviació molt més baixa) és de 8,5,
que està clarament per sota del comportament general, amb un número
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proper als 11 nodes.
Tanmateix, el temps mig de recorregut és el mateix que el d’una visita
estàndard. En altres paraules, tot i que el número de nodes visitats és
inferior, el visitant destina el mateix temps a aquest recorregut que la resta
dels turistes de la ciutat. Podríem dir que aquests visitants conceben la ciutat
més com un escenari (un espai per al consum lent) que no pas com un seguit
de monuments, en el que l’espai entre node i node és gairebé un espai
“neutre”. D’aquesta manera, tot i que els temps de recorregut són
pràcticament idèntics, la longitud final de la visita és sensiblement inferior,
amb una diferència d’uns 400 metres. Per tant, la velocitat de la visita és
clarament inferior, ja sigui per la funció contemplativa del visitant o bé per la
capacitat de l’eix comercial d’atreure l’interès del turista.
Taula 12. Característiques de la visita en l’itinerari 1a

Nodes visitables
Nodes visitats
Temps de recorregut
Temps en els nodes
Longitud (mts.)

Itinerari 1a
Mitjana
Desviació
8,57
2,22
1,96
1,53
1h 34m
43m 12s
20m 31s
19m 47s
1.747
385

General
Mitjana
Desviació
10,84
3,97
3,18
2,18
1h 33m
40m 13s
28m 1s
23m 22s
2.157
809

Font: Elaboració pròpia

Model 1b. Itinerari bàsic d’entrada pel Pont de Sant Feliu sense àrea
comercial
El model 1b és una variant del model bàsic que té dues característiques: en
primer lloc, l’entrada bàsica ara és pel Pont de Sant Feliu i, en segon lloc, no
visita l’àrea comercial (l’espai delimitat per la Rambla, la Plaça de l’Oli,
Ciutadans i la Plaça del Vi). És, per tant, una visita que se centra de forma
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gairebé exclusiva en els elements del patrimoni. El model 1b representa un 7%
del total dels itineraris i un 20,9% dels itineraris bàsics.
Les dues opcions que poden prendre els visitants de forma immediata són,
d’una banda, l’accés a la Catedral per la Pujada de Sant Feliu o bé un inici de
la visita amb un accent més comercial, a l’entorn del carrer de Ballesteries.
Val a dir que la primera opció és clarament la més emprada, amb un 81,1% del
total. Tant els uns com els altres visiten a continuació l’espai de la Catedral,
que serà l’única àrea patrimonial que recorreran.
Taula 13. Dades bàsiques de l’itinerari 1b
Eix
%
Àrea
%
Eix
%
Pont
%
Pont
%

Entrada Principal
Calderers – Pja. Sant Feliu
Ballesteries - Força
81,1
18,9
Àrea de visita
Catedral
Altres
94,6
5,4
Connector de sortida
Pjda. Sant Feliu
Força
Força - Ballesteries
13,5
56,8
24,3
Ponts de sortida amb circuit (37,8%)
Sant Feliu
Gómez
29,7
8,1
Ponts de sortida sense circuits (62,2%)
Sant Agustí
Sant Feliu
56,8
5,4

Font: Elaboració pròpia

Després d’aquesta visita, aquells que han accedit per la Força retornen
majoritàriament per la Pujada de Sant Feliu i surten pel pont de Sant Feliu,
en un recorregut circular. Els que havien accedit directament a la Catedral
per Calderers i la Pujada Sant Feliu opten en la seva gran majoria pel vial de
la Força (o bé, en menor grau, per escales de la Pera, Cúndaro, Sant
Llorenç...). Després de la Força, o bé reprenen Ballesteries per sortir del
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circuit, o bé surten directament pels Quatre Cantons i Sant Agustí.
Figura 5. Síntesi del model 1b
Opció A. Connector de sortida per Pujada St. Feliu

ÀREA DE LA
CATEDRAL

Pjda.
Sant Feliu

origen

Sortida

Opció B. Connector de sortida per carrer de la Força

ÀREA DE LA
CATEDRAL
Pjda.
Sant Feliu

origen

Força

Sortida
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Taula 14. Condicions ambientals de la visita de l’itinerari 1b

Itinerari 1b
General

Itinerari 1b
General

Itinerari 1b
General

Itinerari 1b
General

Itinerari 1b
General

Estació de l’any
Hivern
Primavera
Estiu
Tardor
8,1
13,5
54,1
24,3
12,4
26,5
45,1
16,0
Meteorologia
Plou molt
Plou poc
Núvols
Clarianes
Sol
0
13,5
24,3
18,9
43,2
8
8,3
28,8
25,8
36,5
Congestió
Molt alta
Alta
Normal
Baixa
Nul·la
0
21,6
51,4
21,6
5,4
3,8
20,1
39,1
26,9
10,2
Dia de la setmana
Moment del dia
Laborable
Festiu
Matí
Tarda
86,5
13,5
83,8
16,2
78,9
21,1
71,8
28,2
Visita guiada
Guia
Sí
No
Sí
No
32,4
67,6
5,4
94,6
23,9
76,1
17,5
82,5

Font: Elaboració pròpia

La taula 15 mostra la informació relacionada amb les característiques de la
visita del model 1b i la compara amb el comportament general de la mostra.
El primer resultat que podem palesar és que ens trobem davant d’una
tipologia de visita ràpida, ja que el temps de recorregut és inferior tant si el
comparem amb les dades generals com si el comparem amb el model 1a. Per
tant, podem deduir que la diferència essencial entre l’1a i l’1b és l’efecte de
l’eix comercial que afavoreix que en els primers la velocitat mitjana sigui
clarament inferior. Probablement no és el resultat d’un major interès pels
elements del patrimoni sinó d’una major capacitat de retenció de l’espai
comercial que (recordem-ho) no forma part de l’espai visitat a l’1b.
Un altre element que diferencia el model 1a del model 1b és l’accessibilitat
als nodes. En aquest cas, malgrat que la longitud mitjana continua essent
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molt més curta que el valor general, el número de nodes accessibles
s’incrementa de forma sensible. Els visitants poden accedir a una mitjana de
10 nodes (un per sota de la mitjana general). No és estrany que el número de
nodes visitats també s’incrementi de forma sensible, fins a 2,49.
Taula 15. Característiques de la visita en l’itinerari 1b

Nodes visitables
Nodes visitats
Temps de recorregut
Temps en els nodes
Longitud (mts.)

Itinerari 1b
Mitjana
Desviació
9,89
1,41
2,49
1,47
1h 12m
28m 23s
20m 39s
16m 8s
1.783
417

General
Mitjana
Desviació
10,84
3,97
3,18
2,18
1h 33m
40m 13s
28m 1s
23m 22s
2.157
809

Font: Elaboració pròpia

El darrer factor que podem constatar és que el temps d’estada en els nodes es
similar al model anterior: uns 20 minuts, 8 per sota del valor mitjà. Podem
deduir, per tant, que malgrat que s’experimenta un increment en el número
de nodes visitats, aquest fet no comporta una major estada en els
monuments. En conseqüència, l’estada mitjana en cada node es reduirà
lleugerament. Aquesta circumstància respon a una tipologia de visita molt
condicionada pel temps de visita total (poc més d’una hora), de manera que
el temps de visita en els monuments ha de ser també molt limitat.
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Model 1c. Itinerari bàsic d’entrada pel Pont de Sant Feliu amb àrea
comercial
El darrer model de l’itinerari bàsic (1c) és el més comú, ja que representa
més de la meitat d’aquest model, concretament un 53,1%. L’itinerari 1c
representa també un 17,7% del total de recorreguts per la ciutat de Girona.
Partint de l’element característic del model bàsic (la visita a l’àrea de la
Catedral, sense visitar àrees secundàries), els dos factors que condicionen
aquest model són l’entrada pel Pont de Sant Feliu (que el diferencia del
model 1a) i l’accés a l’àrea comercial (que el diferencial del model 1b).
Novament, les dues opcions que té el visitant són, d’una banda, l’accés a la
Catedral per la Pujada de Sant Feliu (89,4% dels caso s) o l’inici del recorregut
pel carrer de Ballesteries (10,6% dels casos) i la Força. Després de la visita al
recinte de la Catedral, el visitant optarà amb major probabilitat (80,8%) per
continuar el seu recorregut pel carrer de la Força i l’eix comercial; altres
alternatives menys freqüents són la mateixa opció, però desfent el camí per
Ballesteries fins a l’àrea més septentrional de la ciutat, o connectar la
Catedral amb Ballesteries i sortir per l’eix comercial.
En aquest cas, existeix una major predisposició a crear itineraris oberts en els
que la fi del recorregut esdevé en la part nord, l’oposada a l’àrea d’entrada.
Així, en un 83% dels casos, l’eix comercial ha estat el darrer espai visitat pels
turistes d’aquest model, mentre que només un 17% han reprès el camí cap als
ponts de la banda nord. Per això, el principal pont de sortida és, en aquest
cas, el Pont de Pedra amb un 43,6% dels registres.
En definitiva, el model 1c es caracteritza per una combinació entre la visita
patrimonial a l’àrea de la Catedral que es complementa després amb un
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passeig per l’àrea comercial de Ciutadans i la Rambla. És, en certa manera, el
model oposat a l’itinerari 1a.
Taula 16. Dades bàsiques de l’itinerari 1c
Eix
%

Eix
%
Pont
%
Pont
%

Entrada Principal
Calderers – Pja. Sant Feliu
Ballesteries - Força
89,4
10,6
Connector de sortida
Força – Ciutadans o
Força – Rambla
Ballesteries Rambla o Ciutadans
Rambla
Ballesteries
80,8
6,4
12,8
Ponts de sortida amb circuit (17%)
Sant Feliu
Gómez
9,6
7,4
Ponts de sortida sense circuits (83%)
Sant Agustí
Pedra
Eiffel
Pl. Cat.
11,7
43,6
25,5
2,1

Font: Elaboració pròpia

Si ens fixem amb la taula 17, que mostra les característiques generals de la
visita, la lectura més immediata que podem fer és que les desviacions són
molt petites. Per exemple, la desviació dels nodes visitables és només d’1,17
mentre que en el comportament general és propera a 4. Aquest fet s’explica
novament per l’efecte de les visites guiades que tendeixen a crear formes de
consum del patrimoni relativament estàndards, de manera que les diferències
temporals, de comportament o de recorreguts són menys acusades.
Si comparem els recorreguts amb els dos altres models bàsics, podem
constatar un lleuger increment tot i que encara està lluny de la mitjana, amb
una diferència aproximada de 350 metres entre un i altre.
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Figura 6. Síntesi del model 1c

ÀREA DE LA

Opció A. Model de circuit tancat

CATEDRAL
Pjda.
Sant Feliu

Força

Rambla
Ballesteries
origen
Sortida

ÀREA DE LA

Opció B. Model de circuit obert

CATEDRAL
Pjda.
Sant Feliu

Força

Rambla
origen

Sortida
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Taula 17. Característiques de la visita en l’itinerari 1c

Nodes visitables
Nodes visitats
Temps de recorregut
Temps en els nodes
Longitud (mts.)

Itinerari 1c
Mitjana
Desviació
10,44
1,17
2,46
1,34
1h 23m
23m 53s
22m 24s
15m 58s
1.819
416

General
Mitjana
Desviació
10,84
3,97
3,18
2,18
1h 33m
40m 13s
28m 1s
23m 22s
2.157
809

Font: Elaboració pròpia

Un fet que crida l’atenció és que el temps de recorregut és inferior al model
1a i, per tant, inferior a la mitjana. És un fet paradoxal ja que, en principi,
tots dos models segueixen uns recorreguts similars, tot i que invertits. És més,
en el cas del model 1c la longitud total és superior a la del model 1a. Per què
aquesta diferència?. Pensem que és un excel·lent exemple de la rellevància
de la “biografia” de l’itinerari. Els que inicien la seva visita en l’eix
comercial, tenen una major tendència a alentir el seu ritme: estan en el
moment inicial de l’experiència i poden dedicar més temps als estímuls que
reben d’aquest espai; quan arriben a l’espai patrimonial, la seva experiència
té un comportament similar al de la resta de models bàsics, ja que la relació
entre l’individu i el patrimoni no sembla estar influïda pel temps disponible.
Per contra, els que han iniciat la seva visita en l’eix patrimonial i han dedicat
un temps raonable a aquest entorn, en el moment que arriben a l’eix
comercial experimenten una sensació de “final d’etapa” i tendeixen a
destinar menys temps. Per tant, en els itineraris urbans, la propietat
commutativa sí afecta el producte.
El temps d’estada en els nodes s’incrementa de forma sensible respecte els
models 1a i 1b, tot i que el valor és encara molt inferior al valor mitjà. Aquest
lleu increment respecte els dos models precedents s’explica novament per

301

l’efecte de les visites guiades.
Finalment, la taula 17 mostra que el número de nodes visitables i de nodes
accedits és pràcticament el mateix que en el model 1b. En tots dos casos,
s’accedeix pel Pont de Sant Feliu i es visiten aproximadament el mateix
número de nodes: l’únic element que els diferencia és l’eix comercial del
model 1c, que no té una oferta patrimonial significativa.

4.3.2. L’itinerari comercial
L’itinerari comercial és el model més singular dels recorreguts de la ciutat,
una rara avis en el comportament dels visitants. El principal factor que
diferencia aquest model és que els visitants no accedeixen a cap de les àrees
patrimonials de la ciutat, ni tan sols al principal node de Girona, la Catedral.
Per això, la visita té un component purament comercial o de serveis. La ciutat
vella és valorada positivament, però només per a l’activitat comercial o
recreativa, de manera que és desproveïda de la seva funció cultural. Els
usuaris d’aquest model poden ser visitants que ja han recorregut el Barri Vell
anteriorment i que realitzen una segona visita, ara només atrets per l’oferta
de serveis o bé, visitants que realitzen l’itinerari comercial com a principal
objecte de la seva visita.
Atès que el treball s’ha centrat només en la ciutat antiga, no disposem
informació sobre la connexió entre els circuits comercials d’aquest espai i la
seva relació amb els altres grans corredors comercials de la ciutat, però és
probable que estiguin fortament vinculats, de manera que en aquest cas, la
Ciutat Vella no és vista com una unitat en ella mateixa, sinó com un escenari
(singular, això sí) connectat amb un circuit comercial i de serveis més ampli.

302

El model és molt poc freqüent. Globalment, representa un 10,5% del total de
visites. Novament, hem considerat dos submodels: l’entrada pel Pont de
Pedra (que significa un 6,8% dels casos totals i un 64,3% dels recorreguts del
model segon) i l’entrada pel Pont de Sant Feliu (amb un 3,8% dels casos totals
i un 35,7 del model segon).
Model 2a. Itinerari eix comercial amb entrada pel Pont de Pedra
El model 2a és una modalitat de la tipologia 2, que es caracteritza per
l’entrada pel Pont de Pedra. Això vol dir que aquest model no entra en
contacte amb l’àrea patrimonial. El seu valor relatiu és molt baix, ja que
només representa un 6,8% del total de recorreguts. Per contra, constatem que
el model 2a suposa un 64,3% dels recorreguts comercials. Si tenim en
consideració que l’entrada pel Pont de Pedra només representa una quarta
part del total de les entrades, podem veure que l’itinerari comercial és molt
més freqüent entre aquells visitants que accedeixen al Barri Vell per la part
meridional.
L’entrada principal del model és la Rambla, que representa més del 80% dels
casos estudiats; les altres alternatives (el carrer Ciutadans, la Plaça del Vi o
els petits carrers d’origen gremial entre Rambla i Ciutadans) tenen un pes
testimonial. Una vegada s’ha recorregut la Rambla (o algun dels eixos
alternatius), el visitant només té dos opcions en aquest model: o bé perllonga
l’eix comercial per Ballesteries o bé surt del sistema amb alguns dels ponts de
la Rambla. D’aquesta manera, els itineraris es distribueixen de forma gairebé
equitativa entre els recorreguts en circuit i els itineraris oberts. Els primers
són aquells que retornen als ponts del sud, preferentment el Pont de Pedra
(28%). Els segons continuen per Ballesteries i surten del Barri Vell pels ponts
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de la banda nord, especialment els ponts de Sant Feliu (22%) i de Sant Agustí
(14%). Per tant, en totes les opcions, els visitants eludeixen la visita a l’entorn
patrimonial bàsic (la Catedral) i els espais complementaris.
Taula 18. Dades bàsiques de l’itinerari 2a
Entrada Principal
Rambla
Ciutadans
Plaça del Vi
Gremial
83,3
8,3
5,6
2,8
Ponts de sortida amb circuit (52,8%)
Sant Agustí
Pedra
Eiffel
Pl. Cat.
8,3
27,9
8,3
8,3
Ponts de sortida sense circuits (47,2%)
Gómez
Sant Feliu
Pedret
Sant Agustí
8,3
22,2
2,8
13,9

Eix
%
Pont
%
Pont
%
Font: Elaboració pròpia

Figura 7. Síntesi del model 2a

Ballesteries

Rambla
origen

Sortida

Sortida

Finalment, la taula 19 ens proporciona la informació sobre les característiques
generals de la visita i les compara amb els paràmetres generals. La dada més
rellevant és l’escassa accessibilitat als nodes, ja que el número de nodes
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visitables és només de 2,31 mentre que la mitjana general és de 10,84. Això
s’explica pel caràcter comercial que té l’itinerari, de manera que no accedeix
a les diverses àrees patrimonials de la ciutat. D’aquests 2,31 nodes
accessibles només es visiten una mitjana de 0,44. Fixem-nos que la desviació
és molt elevada, de manera que el valor central representa un elevat número
de visitants que no han accedit a cap node i un altre que poden haver visitat
un o dos nodes situats en els eixos comercials (l’Ajuntament, la Fontana d’Or,
la Lleona, el Palau dels Agullana...).
Taula 19. Característiques de la visita en l’itinerari 2a

Nodes visitables
Nodes visitats
Temps de recorregut
Temps en els nodes
Longitud (mts.)

Itinerari 2a
Mitjana
Desviació
2,31
1,75
0,44
0,77
53m 36s
24m 28s
3m
9m 49 s
1.152
529

General
Mitjana
Desviació
10,84
3,97
3,18
2,18
1h 33m
40m 13s
28m 1s
23m 22s
2.157
809

Font: Elaboració pròpia

L’itinerari 2a és també un itinerari ràpid i curt. La longitud mitjana de
l’itinerari és un quilòmetre inferior al model estàndard, ja que és un
recorregut lineal i curt. A més, el temps mig és també clarament inferior al
comportament general, ja que estan separats per més de mitja hora. De tota
manera, la velocitat del recorregut (la distància per unitat de temps) és
lleugerament inferior en aquest model, ja que l’activitat comercial tendeix a
alentir de forma significativa el ritme del passeig.
Model 2b. Itinerari eix comercial amb entrada pel Pont de Sant Feliu
El model 2b és un itinerari comercial que novament eludeix la visita als espais
patrimonials. Es diferencia de l’anterior (2a) perquè l’entrada es realitza pel
Pont de Sant Feliu. Com hem comentat en el cas anterior, la predisposició a
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fer una visita comercial des del Pont de Sant Feliu és molt inferior a la que es
té entre els que accedeixen pel Pont de Pedra. Per això, constatem un
percentatge de casos molt reduït, tant en relació al total d’itineraris (un
3,8%), com en relació al model comercial (35,7%).
Un factor que diferencia el comportament dels usuaris d’aquest model del de
la resta d’itineraris que s’inicien des del Pont de Sant Feliu és que l’eix
d’entrada no és la Pujada de Sant Feliu, sinó el carrer Ballesteries. Aquesta
entrada suposa un 75% del total. L’altre 25% està integrat per aquells
itineraris que opten per la Pujada de Sant Feliu, però que tornen abans sense
haver entrat en contacte amb els elements del patrimoni de l’àrea de la
Catedral.
Taula 20. Dades bàsiques de l’itinerari 2b
Eix
%
Eix
%
Pont
%
Pont
%

Entrada Principal
Ballesteries
Pjda. Sant Feliu- Ballesteries
75
25
Connector
Rambla – Ciutadans o Gremis
100
Ponts de sortida amb circuit (15%)
Sant Feliu
Gómez
10
5
Ponts de sortida sense circuits (85%)
St Agustí
Pedra
Eiffel
Pl. Cat.
St. Feliu
5
35
17
20
10

Font: Elaboració pròpia

És interessant destacar que en tots els casos, els visitants continuen la seva
visita per la zona de la Rambla, Ciutadans o carrers gremials. Aquesta és una
diferència significativa respecte del model 1a, en el que un percentatge dels
visitants no perllongava la seva visita pel carrer de Ballesteries. Això sembla
demostrar que la capacitat d’atracció comercial de l’àrea de la Rambla –
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Ciutadans és molt forta.
Figura 8. Síntesi del model 2b

Ballesteries

Rambla

origen
Sortida

Sortida

En la majoria de casos, els itineraris són oberts ja que el visitant acaba el seu
recorregut pels ponts de la banda sud, a l’entorn de la Rambla. Només en un
15% dels casos, els turistes tanquen el circuit i surten del sistema pels
accessos d’entrada (el pont de Sant Feliu o el pont d’en Gómez).
La taula 21 ens proporciona informació general de la visita. En general,
podem veure que les dades són molt similars a les que hem identificat en el
model 2a, però amb alguns matisos. D’entrada, el número de nodes
accessibles és lleugerament superior a l’anterior, ja que l’entrada pel Pont de
Sant Feliu es correspon amb l’accessibilitat als nodes de la plaça (la Lleona i
l’església de Sant Feliu). Per això, el número de nodes visitats és també una
mica superior (proper a l’1), tot i que encara molt lluny del valor general, ja
que l’itinerari presenta una clara vocació comercial i/o recreativa.
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En segon lloc, podem destacar que la longitud és una mica superior al model
2a: uns 350 metres. Pensem que la totalitat dels visitants que realitzen aquest
recorregut passen per Ballesteries i per la Rambla, mentre que en el cas
precedent un percentatge dels visitants només visitava la Rambla. El temps de
recorregut se situa també en una hora, el que representa una reducció
significativa del comportament general (mitja hora superior).
Taula 21. Característiques de la visita en l’itinerari 2b

Nodes visitables
Nodes visitats
Temps de recorregut
Temps en els nodes
Longitud (mts.)

Itinerari 2b
Mitjana
Desviació
3,5
0,6
0,9
0,78
1h
18m 50s
2m 20s
6m 8s
1.428
389

General
Mitjana
Desviació
10,84
3,97
3,18
2,18
1h 33m
40m 13s
28m 1s
23m 22s
2.157
809

Font: Elaboració pròpia

4.3.3. Itinerari complex
L’itinerari complex és clarament el més habitual, ja que representa
pràcticament la meitat dels casos estudiats (un 45,9%): un de cada dos
recorreguts es correspon amb aquesta tipologia. L’element que singularitza
aquest model és que els visitants accedeixen a dos o més espais patrimonials
de la ciutat, de manera que es pot considerar una ampliació del model 1. En
aquest cas, els visitants tenen una visió més rica i complexa de l’oferta
patrimonial de la ciutat. A més de l’àrea de la Catedral, les altres possibilitats
que tenen els visitants són l’àrea del Passeig Arqueològic, l’àrea de Sant
Domènec, l’àrea de Sant Daniel i Sant Pere Galligants.
L’itinerari complex es caracteritza per la seva div ersitat, ja que cada àrea
configura un model de recorregut diferent. Malgrat tot, hi ha dos elements
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que marquen de manera molt significativa el traçat de l’itinerari: en primer
lloc, el pont d’entrada (Sant Feliu o Pont de Pedra) i en segon lloc, l’accés a
l’àrea de la Catedral, que continua essent el node de referència. L’alternativa
més comuna és, com veurem, l’accés a la zona del Passeig Arqueològic.
Hem distingit, per tant, tres submodels. El primer model (3a) uneix tots els
recorreguts complexos que s’inicien en el Pont de Pedra; és el menys freqüent
dels tres, ja que representa un 10,5% del total de casos. El model 3b s’inicia
en el Pont de Sant Feliu i no té contacte amb l’àrea comercial (Rambla,
Gremis o Ciutadans), de manera que la visita es concentra en l’espai
patrimonial; suposa un 11,3% del conjunt de recorreguts. Finalment, el model
3c és el més comú (24,1% del total de recorreguts) i combina la visita a l’espai
patrimonial amb la visita per l’àrea comercial, accedint des del Pont de Sant
Feliu.

Model 3a. Itinerari complex amb entrada pel Pont de Pedra
L’itinerari complex es caracteritza perquè els turistes accedeixen a l’àrea de
la Catedral i opten també per complementar la seva visita amb una altra o
vàries àrees secundàries: l’àrea de Sant Domènec (les Àligues, l’església de
Sant Domènec, la Facultat de Lletres, Sant Martí Sacosta...), l’àrea de Sant
Pere de Galligants (l’església de Sant Pere, el Museu Arqueològic, Sant
Nicolau, els Jardins del Doctor Figueres), l’àrea del Passeig Arqueològic (el
Passeig, Torre Gironella, els Alemanys, els Jardins de la Francesa) o bé l’àrea
de Sant Daniel. En aquest cas, el model 3a inclou tots aquells recorreguts
complexos que prenen el pont de Pedra com a punt de partida. El model 3a
representa un 10,5% del total dels recorreguts i un 23% dels itineraris
complexos.
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El model 3a inicia el seu recorregut pel Pont de Pedra i pren el camí de la
Rambla (86%) i en menor mesura de les altres vies de l’àrea meridional
(Ciutadans o carrers gremials). A continuació, prolonguen la seva visita pel
connector de la Força (62,5%), com a via essencial, tot i que també poden
optar per continuar l’eix comercial de Ballesteries (21,4%) o bé optar per la
pujada de Sant Domènec (12,5%).
Sigui quin sigui el connector, els visitants arriben a l’àrea de la Catedral, que
és sempre l’espai de referència. Tot i així, el model complex es caracteritza
perquè els visitants complementen la seva visita amb altres àrees, tal i com es
pot comprovar a la taula 22. L’opció més comuna és que els turistes només
visitin una segona àrea, especialment el Passeig Arqueològic, que s’apropa a
la meitat dels casos. De fet, en un 62% dels casos, els visitants recorren dos
conjunts patrimonials, mentre que en un 38% dels casos visiten tres o més.
Si considerem les opcions simples i les opcions combinades, podem comprovar
que el Passeig Arqueològic és visitat per un 82% dels casos, mentre que Sant
Domènec o Sant Pere Galligants representen cadascun un 33% del total. En
conseqüència, l’àrea que complementa d’una manera més evident el conjunt
de la Catedral són els espais a l’entorn del Passeig Arqueològic, mentre que
els altres dos recintes tenen una afluència molt més marginal. L’àrea de Sant
Daniel és absolutament perifèrica, ja que només és visitada per un 1,8% del
total dels visitants que realitzen aquest recorregut.
Com el connector d’entrada més comú és la Força, la sortida es realitza
preferentment per la Pujada de Sant Feliu, el que reforça la idea de “vuit”
que hem comentat en altres ocasions. Els altres connectors de sortida són el
carrer de la Força (sovint per a aquells que han accedit des de Ballesteries),
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el barri de Sant Pere o la zona de Sant Domènec, que actua com a nexe entre
la Catedral i Ciutadans.
Taula 22. Dades bàsiques de l’itinerari 3a
Eix
%
Eix
%

Eix
%
Eix
%
Eix
%
Eix
%
Pont
%

Entrada Principal
Rambla
Ciutadans
Sota Muralles
85,7
12,5
1,8
Connector d’entrada
Força
Oliva i Prat
St. Domènec Ballesteries
62,5
3,6
12,5
21,4
Visita a l’àrea de la Catedral i ...
Passeig Arqueològic
44,6
Sant Pere Galligants
10,7
Sant Domènec
7,1
Passeig Arqueològic + Sant Pere
12,5
Galligants
Passeig Arqueològic + Sant Domènec
17,9
Psg. Arqueològic + St Pere + St Domènec
5,4
Psg. Arqueològic + St Pere + St Daniel
1,8
Connector sortida per Força (23,2%)
Ballesteries
Sant Agustí
Rambla - Ciutadans
1,9
7,1
14,2
Connector sortida per Pjda. Sant Feliu (53,5%)
Calderers
Pont Gómez
Ballesteries
14,2
7,1
32,2
Altres connectors (23,2%)
Sant Pere
Sant Domènec
7,1
16,1
Ponts de sortida sense circuits (30,3%)
Gómez
Sant Feliu
Muralles
10,7
17,8
1,8
Ponts de sortida amb circuits (69,7%)
Sant Agustí
Pedra
Eiffel
Pl. Cat.
16
33,2
16
3,5

Font: Elaboració pròpia

En aquest itinerari, trobem una major predisposició a tancar el circuit, de
manera que els eixos de sortida solen ser Rambla o Ciutadans. En un 70%, els
ponts de sortida són els que estan situats a la banda sud de la ciutat, que és
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l’espai en que s’inicia la visita. Un terç de les visites finalitzen en el mateix
pont en què s’inicia. Per contra, en un 30% dels casos, l’itinerari s’acaba
després de la visita als nodes culturals i els visitants surten pels ponts del
nord, sobretot el pont de Sant Feliu (18%).
Destaca el fet que en aquest itinerari, hem constatat algunes sortides que no
utilitzen els ponts, com la zona de muralles o el barri de Sant Pere de
Galligants.
Figura 9. Síntesi del model 3a
Pass.
Arqueol.

Sant
Domènec
ÀREA DE LA
CATEDRAL
Força

St. Pere
Galligant
s

Pjda.
Sant Feliu

Sortida

Rambla

origen

Sortida

Els indicadors relacionats amb les característiques de la visita coincideixen de
forma evident: el fet que aquest model opti per dos o més àrees de visita (la
Catedral i una altra) afavoreix que els indicadors superin sempre el
comportament mig.
La dada més rellevant és que els usuaris d’aquest model tenen una major
accessibilitat als nodes de la ciutat. Així, la mitjana de nodes visitables
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incrementa en més d’un node el valor mig (de 10,8 a 12,05). L’efecte
d’aquesta accessibilitat és que també s’incrementa tot i que moderadament
el número de nodes visitats, que puja de 3,18 a 3,5.
La segona lectura que podem realitzar és que els visitants també incrementen
la longitud mitjana, que se situa molt a prop dels dos quilòmetres i mig.
Aquest increment està acompanyat per un increment del temps de recorregut,
que és en aquest cas d’una hora i tres quarts, 11 minuts més que el
comportament estàndard.
Taula 23. Característiques de la visita en l’itinerari 3a

Nodes visitables
Nodes visitats
Temps de recorregut
Temps en els nodes
Longitud (mts.)

Itinerari 3a
Mitjana
Desviació
12,05
2,81
3,5
2,32
1h 44m
45m 14s
29m 16s
22m 13s
2.406
638

General
Mitjana
Desviació
10,84
3,97
3,18
2,18
1h 33m
40m 13s
28m 1s
23m 22s
2.157
809

Font: Elaboració pròpia

Les desviacions són molt elevades en tots els indicadors. Això s’explica perquè
existeixen diferències internes entre el número d’àrees visitades i també la
condició d’aquestes àrees. Com hem comentat, els turistes poden optar per
diverses alternatives d’àrees urbanes patrimonials: la seva elecció farà
modificar els indicadors bàsics del model.
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Model 3b. Itinerari complex amb entrada pel Pont de Sant Feliu sense àrea
comercial
El model 3b és un itinerari complex que es caracteritza per la visita a dos o
més espais patrimonials, normalment l’associació de la Catedral amb una o
més àrees monumentals. Es diferencia dels altres dos models per dos
elements: en primer lloc, l’entrada es realitza des del Pont de Sant Feliu, de
manera que els visitants poden accedir de forma immediata als principals
recursos de la ciutat. En segon lloc, els visitants que opten per aquest model
no entren en contacte amb els carrers comercials de la ciutat, sinó que
centren tota la seva atenció en els espais monumentals. La zona de la
Rambla, carrers gremials o Ciutadans esdevé un espai invisible.
Aquest model representa un 24,59% del total d’itineraris complexos i un 11,3%
del total dels itineraris. És, per tant, una opció força freqüent, si bé el més
comú és el model 3c, que combina els diversos espais patrimonials amb l’àrea
comercial.
L’entrada es realitza des del Pont de Sant Feliu. A partir d’aquest punt,
l’opció més comuna és la connexió Calderers – Pujada de Sant Feliu (gairebé
tres quarts parts del total). Les altres dues opcions són menys freqüents:
continuar pel carrer comercial de Ballesteries o bé iniciar la visita pel barri de
Sant Pere i accedir al conjunt de Sant Pere de Galligants.
Tots els visitants que opten per la connexió Calderers – Pujada de Sant Feliu
entren en contacte de forma immediata amb l’àrea de la Catedral, mentre
que en els altres connectors, la primera àrea de contacte sol ser Sant Pere de
Galligants o, en menor mesura, el Passeig Arqueològic. Sigui com sigui, tots
els turistes d’aquest model acaben visitant l’àrea de la Catedral.
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Taula 24. Dades bàsiques de l’itinerari 3b
Eix
%
Eix
%

Eix
%
Eix
%
Pont
%
Pont
%

Entrada Principal
Calderers
Ballesteries
Sant Pere
71,7
18,3
10
Connector d’entrada
Força
Pjda. St Feliu St. Domènec
Sant Pere
13,3
71,7
3,3
1,7
Visita a l’àrea de la Catedral i ...
Passeig Arqueològic
53,3
Sant Pere Galligants
6,7
Sant Domènec
3,3
Passeig Arqueològic + Sant Pere
25
Galligants
Sant Pere + Sant Domènec
6,7
Psg. Arqueològic + St Pere + St Domènec
1,7
Psg. Arqueològic + St Pere + St Daniel
1,7
St Pere + St Daniel + P. Arq + St Dom.
1,7
Connector sortida per Força (58,4%)
Ballesteries
Sant Agustí
Sant Domènec
16,7
30
11,7
Connector sortida per Pjda. Sant Feliu (41,6%)
Calderers
Pont Gómez
Sant Pere
28,3
3,3
10
Ponts de sortida amb circuit (46%)
Sant Feliu
Pedret
43,3
1,7
Connector sortida per Pjda. Sant Feliu (54%)
Sant Agustí
Pont Gómez
Sant Pere
41,7
3,3
10

Font: Elaboració pròpia

Com en el cas del model 3a, l’àrea complementària més comuna és el Passeig
Arqueològic. Si prenem tots els visitants que han combinat l’àrea de la
Catedral i el Passeig (amb altres àrees o no), veurem que representen un
83,4% del total, mentre que Sant Pere de Galligants representa un 43,3% i
Sant Domènec, només un 13,3%. També destaquem que novament les
combinacions simples (dues àrees, la Catedral i una altra) són les més
nombroses, amb un 63,3% del total, si bé, en aquest model és molt
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característic el triangle format per Sant Pere de Galligants, el Passeig
Arqueològic i la Catedral, que és utilitzat per una quarta part dels visitants.
Després de la visita pels diversos espais monumentals, els connectors de
sortida més freqüents són el carrer de la Força o bé la mateixa Pujada de Sant
Feliu. En el primer cas, els visitants acaben normalment tancant un petit
circuit, que usa els dos connectors (Força i Pujada Sant Domènec), mentre
que en el segon cas, els visitants retornen pel mateix espai d’accés, de
manera que el considerem un recorregut sense circuit. En tot cas, recordem
que els visitants que utilitzen aquest model no entren en contacte amb l’àrea
comercial.
Sigui com sigui, els dos espais de sortida més comuns són el Pont de Sant Feliu
o el Pont de Sant Agustí. Altres opcions menys freqüents són el barri de Sant
Pere en l’extrem més septentrional del casc antic, el pont d’en Gómez o
Pedret.
La figura 10 mostra una síntesi del model 3b, que il·lustren les dues
possibilitats més freqüents: aquella en la que la Pujada de Sant Feliu és
alhora el connector d’entrada i sortida (opció A) i aquella en la que
s’estableix un petit circuit entre Pujada Sant Feliu i carrer de la Força. Com
en tots els models sintètics, hem obviat les variants menys freqüents, per tal
de facilitar la comprensió.
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Figura 10. Síntesi del model 3b
Pass.
Arqueol.

Opció A. Connector de sortida per Pjda. St. Feliu
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Opció B. Connector de sortida per carrer de la Força
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Domènec

ÀREA DE LA
CATEDRAL

St. Pere
Galligant
s

Força
Pjda.
Sant Feliu

Ballesteries
origen

Sortida

Sortida

Finalment, la taula 25 mesura els principals indicadors de mesura de la visita
que segueix el model 3b. Tots els indicadors semblen avalar la mateixa
apreciació: es tracta d’un recorregut que privilegia de forma molt clara
l’accés als nodes, de manera que els indicadors són sempre superiors a la
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mitjana. El temps d’estada en els nodes és el símptoma més evident
d’aquesta tendència: el model 3b destina 23 minuts més a l’estada en els
nodes que el temps mitjà. El temps d’estada és molt superior també als altres
dos submodels del recorregut complex (3a i 3c).
Podríem imaginar que el fet que aquest itinerari no es desplaci cap a l’àrea
comercial implicaria una reducció de la longitud recorreguda i els altres
indicadors que poden estar associats a aquest factor (nodes visitables o temps
de recorregut). Les dades demostren un comportament invers: la longitud, el
número de nodes visitables i el temps de recorregut tenen valors no només
clarament superiors a la mitjana, sinó també més elevats que els altres dos
submodels (3a i 3c). Per expressar-ho en altres termes, els visitants que opten
per aquest model sacrifiquen la via comercial amb la finalitat d’incrementar
el número de nodes i espais monumentals que poden visitar.
Taula 25. Característiques de la visita en l’itinerari 3b

Nodes visitables
Nodes visitats
Temps de recorregut
Temps en els nodes
Longitud (mts.)

Itinerari 3b
Mitjana
Desviació
13,22
2,90
4,65
2,28
1h 41m
36m 19s
41m 6s
19m 43s
2.444
734

General
Mitjana
Desviació
10,84
3,97
3,18
2,18
1h 33m
40m 13s
28m 1s
23m 22s
2.157
809

Font: Elaboració pròpia

Finalment, podem constatar la rellevància de les desviacions. En aquest cas,
el factor que determina les diferències internes entre els usuaris del model és
quantes i quines àrees ha visitat, ja que aquest factor de discriminació
determina els resultats finals dels indicadors de la visita.
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Model 3c. Itinerari complex amb entrada pel Pont de Sant Feliu i visita al
centre comercial
El model 3c és l’itinerari amb una major freqüència, el més comú. De fet, un
de cada quatre turistes que visiten el Barri Vell realitzen un itinerari
d’aquestes característiques. Representa també més de la meitat dels
recorreguts del model complex. El model 3c es caracteritza per l’accés des
del pont de Sant Feliu, en la banda nord de la Ciutat Vella, però a diferència
del model 3b, els visitants complementen la seva visita pels principals nodes
de la ciutat amb un recorregut per l’àrea comercial formada per la Rambla,
els carrers gremials i Ciutadans.
Com en la majoria dels models que s’inicien en el pont de Sant Feliu, la
connexió inicial més comuna és l’entrada per la Plaça de Sant Feliu, en
direcció al carrer Calderers i la Pujada de Sant Feliu. En aquest cas, també
presenta un percentatge significatiu de casos l’accés directe al barri de Sant
Pere i, per tant, la visita inicial del conjunt de Sant Pere de Galligants. Aquest
espai està essent objecte d’una intensa activitat immobiliària, que està
generant un espai molt atractiu, de manera que la capacitat d’atracció
d’aquesta àrea des de l’accés de Sant Feliu es pot incrementar amb el pas del
temps.
El destí del recorregut és sempre l’àrea de la Catedral, ja sigui de forma
directa pel Portal de Sobreportes o bé després de la visita d’una altra àrea
com Sant Pere o el Passeig Arqueològic. En aquest model, el Passeig
Arqueològic continua essent l’espai complementari més freqüent: es constata
en un 44% dels casos simples i en un 70% del total de casos. La diferència
significativa respecte del model anterior és que, en aquest cas, la zona de
Sant Domènec presenta un valor percentual molt significatiu. De fet, aquesta
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àrea és visitada per la quarta part dels usuaris d’aquest model.
Taula 26. Dades bàsiques de l’itinerari 3c
Eix
%

Eix
%
Eix
%

Pont
%
Eix
%

Pont
%
Pont
%

Entrada Principal
Calderers
Ballesteries
Sant Pere
73,4
9,4
17,2
Connector d’entrada
Des de Calderers
Força
Rambla
Pujada St Feliu
4,7
4,7
73,4
Des de Sant Pere
Catedral
Passeig
Sant Domènec
Arqueològic
13,3
1,6
2,3
Visita a l’àrea de la Catedral i ...
Passeig Arqueològic
43,8
Sant Pere Galligants
8,6
Sant Domènec
21,1
Passeig Arqueològic + Sant Pere
10,2
Galligants
Passeig Arqueològic + Sant Domènec
11,7
St Pere + St Domènec
1,6
Psg. Arqueològic + St Pere + St Domènec
1,6
St Pere + St Daniel + P. Arqueològic
1,6
Connector sortida per Força ( 68,1 %)
Eix comercial
Ballesteries
57,9
10,2
Connector sortida per Pjda. Sant Feliu (6,2 %)
Calderers
Pont Gómez
Ballesteries
2,3
0,8
3,1
Connector sortida per Sant Domènec (25,7 %)
Ponts de sortida amb circuit (17,2%)
Sant Feliu
Pont Gómez
Pedret
14,2
2,3
0,8
Ponts de sortida sense circuit (82,8 %)
Sant Agustí
Pedra
Eiffel
Pl. Cat.
10,2
43,8
25
3,9

Font: Elaboració pròpia
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Figura 11. Síntesi del model 3c
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La zona de Sant Domènec actua alhora com a espai de visita (les Àligues, el
convent de Sant Domènec, la Facultat de Lletres...) i com un espai de
connexió entre la zona de la Catedral i els espais de sortida del Barri Vell, a
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partir sobretot de la Pujada de Sant Domènec.
Com hem comentat, el model 3c es caracteritza per la visita dels espais
comercials de la Rambla i la seva àrea d’influència. L’accés a aquesta àrea es
realitza especialment pel carrer de la Força i, en menor mesura, des de l’àrea
de Sant Domènec. L’espai comercial és freqüentment la darrera etapa de la
visita, de manera que la majoria dels itineraris d’aquest model no tanquen el
circuit, sinó que surten del sistema pels ponts de la banda sud del Barri Vell:
només un 17% dels visitants retornen al punt d’inici.
Finalment, la taula 27 proporciona informació sobre les característiques de la
visita de l’itinerari 3c. Com els altres dos models de recorreguts complexos,
les dades generals mostren uns indicadors més elevats que el comportament
normal. Per exemple, la distància recorreguda, el número de nodes visitables
o el temps de recorregut estan sempre per sobre de la mitjana.
Taula 27. Característiques de la visita en l’itinerari 3c

Nodes visitables
Nodes visitats
Temps de recorregut
Temps en els nodes
Longitud (mts.)

Itinerari 3c
Mitjana
Desviació
12,89
2,36
3,92
1,91
1h 46m
32m 51s
35m 43s
25m 42s
2.335
657

General
Mitjana
Desviació
10,84
3,97
3,18
2,18
1h 33m
40m 13s
28m 1s
23m 22s
2.157
809

Font: Elaboració pròpia

Tanmateix les diferències més notables es constaten en l’anàlisi del
comportament dels nodes. En aquest, la diferència dels nodes visitats és
gairebé d’un: 3,92 respecte 3,18. Igualment, destaca de forma evident el
temps dedicat a la visita dels nodes, que s’incrementa en gairebé vuit minuts.
Això vol dir que el model 3c (de igual forma que el 3b i el 3a) no implica un
increment sensible del temps de recorregut o la distància del trajecte, però sí
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de l’atenció que es dedica als monuments i els espais de visita.
Les desviacions són significatives, però inferiors al comportament general. La
majoria de les dispersions s’expliquen per les àrees patrimonials visitades:
l’àrea de Sant Pere, l’àrea de Sant Domènec o l’espai a l’entorn del Passeig
Arqueològic. La visita d’un o altre espais fa variar de forma sensible els
indicadors, especialment la longitud del recorregut i el temps de la visita.

4.3.4. Itinerari de Muralles
L’itinerari de les Muralles és diferencia dels altres tres models precedents per
la utilització parcial o total de les Muralles de Girona. Aquest element de la
ciutat actua en un doble sentit: d’una banda, és un node més de la ciutat, un
dels monuments que configuren l’oferta patrimonial del Barri Vell; en segon
lloc, les Muralles, després de la seva rehabilitació, han esdevingut també un
espai de recorregut, un itinerari urbà.
L’accés a les Muralles diferencia de forma sensible la percepció de la ciutat.
Primer, facilita una visió de conjunt del Barri Vell. Al llarg dels diversos trams
de les Muralles, el visitant disposa d’una panoràmica en la que s’aprecia la
compactació i el valor de conjunt de la ciutat medieval, que es percep menys
en els recorreguts interns. Segon, les Muralles faciliten una lectura més
àmplia dels nodes de la ciutat, que sobresurten en l’skyline de la ciutat.
Tercer, les Muralles obliguen els visitants que hi accedeixen a seguir un camí
molt marcat; aquest fet el diferencia dels itineraris convencionals en els que
el visitant ha d’escollir constantment entre un o altre carrer. Finalment, les
Muralles són també un connector entre les diverses àrees de la ciutat, de
manera que els visitants incrementen la seva accessibilitat als diversos espais
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de la ciutat medieval.
L’itinerari de les Muralles és el que presenta un percentatge d’ús més baix, un
10,3%, similar a l’itinerari comercial. Novament, hem diferenciat dos
submodels, a partir del pont d’entrada. El submodel 4a (accés pel Pont de
Pedra) representa un 4,5% del total i un 43,6% de l’itinerari de muralles. El
submodel 4b (accés pel Pont de Sant Feliu) representa un 5,8% del total i un
56,4% d’aquesta tipologia d’itinerari.

Model 4a. Itinerari Muralles amb entrada pel Pont de Pedra
L’itinerari 4a es caracteritza per la utilització de les Muralles en la seva doble
condició de node i d’espai de recorregut. Es diferencia del model 4b perquè
l’accés al Barri Vell es realitza des del Pont de Pedra, el que predisposa que
l’entrada a les Muralles més comuna serà pel tram sud. Aquest itinerari
representa un 4,5% del total del itineraris urbans de Girona.
En el moment en què el visitant accedeix a la ciutat antiga pel Pont de Pedra
disposa de dos entrades bàsiques: l’accés tradicional per la Rambla o
Ciutadans o bé l’entrada al recorregut de les Muralles per la banda sud. Cada
opció representa aproximadament la meitat dels casos del model.
Els visitants que accedeixen per la Muralla Sud tenen una tendència molt
marcada a visitar els tres trams de la Muralla i, per tant, deixar aquest
recorregut en el seu tram final, a peus de la Catedral i el Passeig Arqueològic.
Aquest grup representa el 45,8% dels usuaris del model. La segona opció dels
visitants que han optat per l’accés de les Muralles és accedir a la zona de Sant
Domènec des de la sortida central de les Muralles i continuar la visita per la
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Plaça de les Àligues; el seu percentatge és, però, molt més baix, només un
8,3% dels casos.
Taula 28. Dades bàsiques de l’itinerari 4a
Eix
%
Eix
%
Eix
%

Eix
%
Pont
%
Pont
%

Entrada Principal
Muralla Sud
Rambla - Ciutadans
54,2
45,8
Connector des de Muralla Sud
Muralla Centre i St.
Muralla Centre i Nord
Domènec
45,8
8,3
Connector des de Rambla o Ciutadans
Força
Ballesteries
St. Domènec
12,5
16,7
16,7
Muralles
Sud – Centre - Nord
70,8
Sud - Centre
12,5
Centre - Nord
12,5
Centre
4,2
Nodes visitats. Catedral i ...
Passeig Arqueològic
45,8
Sant Domènec
12,5
Passeig Arqueològic + Sant Pere
16,2
Galligants
Passeig Arqueològic + Sant Domènec
20,8
St Daniel + P. Arqueològic
4,2
Connectors de sortida
Rambla
Calderers
Muralla Sud
Sant Pere
45,8
29,2
20,8
4,2
Ponts de sortida amb circuit (62,5 %)
Pl.
Pedra
Eiffel
Sant Feliu
Catalunya
37,6
8,3
8,3
8,3
Ponts de sortida sense circuit (37,5 %)
Sant Agustí
Sant Feliu
Pedret
8,3
25
4,2

Font: Elaboració pròpia

Els visitants que han utilitzat el connector de l’àrea comercial accedeixen a la
zona de la Catedral per alguns dels tres camins bàsics: Ballesteries, Força o
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Sant Domènec. En aquest cas, els visitants opten per utilitzar les muralles
com a connector de sortida, el que els diferencia del model 3a. Per tant, tal i
com mostra la taula 28, el més freqüent en aquest model és que els visitants
utilitzin els tres trams de la Muralla (Sud, Centre i Nord), amb un 71% dels
casos. Les Mur alles actuen com un connector alternatiu, donant lloc a dos
grans circuits que es diferencien pel moment en què s’hi accedeix: l’entrada o
la sortida. Aquestes dues possibilitats estan representats en la figura 12.
Figura 12. Síntesi del model 4a

MURALLES

ÀREA DE LA
Pass.
Arqueol.

St. Pere
Galligant
s
Sortida

CATEDRAL
Pjda.
Sant Feliu
Força

Sant
Domènec
Pjda. St Domènec

Rambla

origen

Opció A. La Muralla com a connector d’entrada
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MURALLES

ÀREA DE LA
Pass.
Arqueol.

St. Pere
Galligant
s

CATEDRAL
Pjda.
Sant Feliu
Força

Opció B. La Muralla com a connector de sortida

Sant
Domènec
Pjda. St Domènec

Rambla

origen
Sortida

Un element molt característic del model és que la visita als espais
patrimonials respon al model complex, de manera que els usuaris d’aquest
recorregut visiten dos o més espais monumentals. En tots els casos, l’espai de
referència és una vegada més la Catedral, que es complementa normalment
amb l’àrea del Passeig Arqueològic. De fet, el Passeig coincideix amb l’accés
al tram nord de la Muralla per Torre Gironella, de manera que un 87% dels
turistes d’aquest model han visitat aquest node. Cal destacar igualment que
un terç dels turistes han accedit també a l’àrea de Sant Domènec.
El model 4a és un model clarament de circuit, és a dir, que els visitants
abandonen el sistema majoritàriament per la porta d’entrada. Tal i com
il·lustra la figura 12, existeixen dos models de circuit que es diferencien per
la funció de la muralla com a entrada o sortida del Barri Vell. Per això, en un
62,5% dels casos, els visitants surten pels accessos de la banda sud
(especialment pel Pont de Pedra), mentre que un 25% surten pel Pont de Sant
Feliu, de manera que no tanquen el circuit.
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Taula 29. Característiques de la visita en l’itinerari 4a

Nodes visitables
Nodes visitats
Temps de recorregut
Temps en els nodes
Longitud (mts.)

Itinerari 4a
Mitjana
Desviació
12,42
3,85
4,75
2,54
2h 2m 59s
1h 1m 41s
37m 24s
21m 41s
3.283
896

General
Mitjana
Desviació
10,84
3,97
3,18
2,18
1h 33m
40m 13s
28m 1s
23m 22s
2.157
809

Font: Elaboració pròpia

Finalment, la taula 29 mostra els principals indicadors de la visita dels turistes
que opten per aquest model. La lectura més immediata és que el model de les
muralles implica un canvi molt significatiu respecte la resta de models. En
primer lloc, i com era d’esperar, s’incrementa de forma molt sensible la
distància del recorregut i el temps de la visita. La longitud passa dels 2,2
quilòmetres als 3,3 de mitjana (amb una dispersió similar), de manera que
s’incrementa més d’un quilòmetre el recorregut final. Al mateix temps, el
temps de la visita puja de l’hora i mitja estàndard a les dues hores: mitja
hora més.
L’ús de les muralles també afecta la forma com es consum turísticament els
nodes de la ciutat. És a dir, les muralles no només incrementen el recorregut,
sinó que també afecten al comportament en els nodes; això reforça la idea
que les muralles permeten una lectura panoràmica més àmplia de la ciutat i
els seus elements i, a més, facilita l’accessibilitat als principals nodes del
Barri Vell. Els indicadors avalen aquesta afirmació. El número de nodes
visitats s’incrementa de la mitjana de tres a un total de cinc (un increment
mitjà de dos nodes, gairebé el doble) i el temps d’estada en els nodes puja de
10 minuts: de 28 minuts en el comportament general a 37 minuts i mig en
aquest model.
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Model 4b. Itinerari Muralles amb entrada pel Pont de Sant Feliu
Aquest model es diferencia de la resta de recorreguts que s’inicien en el Pont
de Sant Feliu en el fet que l’accés per la Pujada de Sant Feliu representa
només un 50% del total, mentre que l’ altra meitat es distribueixen de forma
més o menys homogènia entre l’accés pel barri de Sant Pere o bé l’eix
comercial per Ballesteries.
Malgrat aquesta diversitat, l’itinerari pren els connectors tradicionals per
accedir a les àrees patrimonials de la ciutat: Sant Pere, Passeig Arqueològic,
Sant Domènec o la Catedral. Un element molt rellevant del model és que un
20% d’aquest model no accedeixen a l’àrea de la Catedral. Aquesta dada
reforça la idea que l’itinerari de muralles és un recorregut alternatiu a la
visita central, probablement un complement a la visita precedent centrada en
l’espai de la Catedral. La taula 30 mostra les diverses combinacions de nodes
que presenta el model, però hi destaquen com és habitual el Passeig
Arqueològic i l’àrea de Sant Domènec. En aquest cas, les dues àrees solen
visitar-se de forma conjunta.
La figura 13 mostra el paper de les muralles en aquest submodel. En uns
casos, s’utilitza com un arc que connecta l’àrea patrimonial amb la sortida
sud de la ciutat (opció A). Es tracta de la combinació entre el model 3b i el
recurs de les muralles, com a via de sortida. En l’opció B, els visitants
utilitzen la muralla com un node més, un element de visita, mentre que el
principal connector és l’àrea de Sant Domènec i la Pujada de Sant Domènec.
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Taula 30. Dades bàsiques de l’itinerari 4b
Eix
%
Eix
%
Eix
%
Eix
%

Eix
%
Eix
%
Pont
%
Font: Elaboració pròpia

Entrada Principal
Eix comercial
Pujada Sant Feliu
22,6
54,8
Connector d’entrada des de Sant Pere
Psg. Arqueològic
Catedral
Pujada Sant Feliu
6,4
12,9
3,2
Connector des de Pujada de Sant Feliu
Catedral
Passeig Arqueològic
42
12,8
Connector des de l’eix comercial
Força
Pujada Sant Feliu
19,3
3,3
Muralles
Nord – Centre - Sud
22,6
Centre - Sud
22,6
Nord - Centre
25,8
Sud
12,9
Centre
16,1
Visita de la Catedral i ... (80,8 %)
Passeig Arqueològic
25,8
Sant Domènec
9,7
Passeig Arqueològic + Sant Pere Galligants
9,7
Passeig Arqueològic + Sant Domènec
19,3
St Daniel + P. Arqueològic + St Pere
3,2
St Pere + St Domènec + Passeig
9,7
Només la Catedral
3,2
Visita sense la Catedral (19,2 %)
Passeig Arqueològic
6,4
Sant Domènec
3,2
Passeig Arqueològic + Sant Domènec
6,4
Passeig Arqueològic + Sant Pere Galligants
3,2
Connectors de sortida
Eix
Força
Sant Pere
Muralla S.
Ballesteries
comercial
6,4
6,4
38,8
22,6
25,8
Ponts de sortida sense circuit (61,3 %)
Pedra
Plaça Catalunya
48,4
12,9
Ponts de sortida amb circuit (38,7 %)
Sant Agustí
Sant Feliu
Pedret
9,7
25,8
3,2
Sant Pere
22,6
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Figura 13. Síntesi del model 4b

MURALLES

ÀREA DE LA
Pass.
Arqueol.

CATEDRAL

Sant
Domènec

St. Pere
Galligant
s

Sortida
origen
Opció A. La Muralla com a connector de sortida

MURALLES Nord i Centre

Opció B. St. Domènec com a connector de sortida

ÀREA DE LA
Pass.
Arqueol.

CATEDRAL

Sant
Domènec
Pjda.
St Domènec

St. Pere
Galligant
s

Rambla

Sortida

origen

La suma dels diversos recorreguts genera una gran diversitat de connectors de
sortida, com el carrer de la Força, el barri de Sant Pere, la muralla sud... De
totes formes, cal destacar que a diferència del model 4a aquest recorregut no
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és circuit tancat, ja que en un 61% dels casos els visitants finalitzen la seva
visita en el tram sud de la ciutat: el pont de Pedra, la Plaça Catalunya...
La taula 31 reprodueix les afirmacions que havíem constatat en el cas del
model 4a: un increment molt sensible del temps de recorregut i de la
longitud, com a conseqüència del passeig pels diversos trams de la muralla i
un increment igualment molt elevat del consum de nodes, tant pel que fa al
número de nodes visitats (uns cinc de mitjana) com en el temps d’estada en
els nodes (16 minuts més que la mitjana general).
Taula 31. Característiques de la visita en l’itinerari 4b

Nodes visitables
Nodes visitats
Temps de recorregut
Temps en els nodes
Longitud (mts.)

Itinerari 4b
Mitjana
Desviació
14,71
3,57
4,94
1,50
1h 52m
51m 48s
44m 6s
25m 14s
3.276
940

General
Mitjana
Desviació
10,84
3,97
3,18
2,18
1h 33m
40m 13s
28m 1s
23m 22s
2.157
809

Font: Elaboració pròpia

En conseqüència, els dos submodels del recorregut quart de les muralles es
caracteritzen per una major rellevància del consum turístic dels nodes, com a
conseqüència de l’increment de l’accessibilitat del sistema i alhora per la
“visibilitat” dels nodes que integren el Barri Vell.

332

4.4. Les imatges “viatgeres”.
fotografies de la ciutat

Cartografia

de

les

“La fotografia havia inaugurat una nova consciència de la contemplació
de la realitat a través de les imatges que ha estat vigent fins als
nostres dies, moment en què les tecnologies digitals estan enfrontantse a una nova cruïlla que com a espectadors ens fa dubtar de la seva
veracitat, alhora que posa en evidència d’una manera totalment
transparent el mateix mite tecnològic que s’havia conferit a les
imatges de base fototècnica: ser un mirall fidedigne i inalterable de la
realitat visible”
Bernardo Riego

Una de les fonts més comunes en l’estudi del comportament turístic és
l’estudi de les fotografies, segurament perquè tendim a identificar el
concepte de la imatge turística amb la seva materialització visual i les
fotografies i les postals són el millor exponent d’aquests visuals.
El poder de les imatges actua com una arma de doble fil. D’una banda, és pel
marketing un instrument d’atracció per la comercialització de les destinacions
turístiques. D’altra banda, però, és un factor més que afecta en el
comportament dels turistes. Des d’aquesta perspectiva, hem considerat que
un tema important objecte d’aquest estudi és el paper de les fotografies en la
pràctica turística, especialment, quan aquestes són una reproducció de les
icones universals d’uns determinats lloc i, per tant, condicionen l’actitud
turística dels visitants.
D’entrada volem donar resposta al per què de les fotografies turístiques. És a
dir, ens preguntem per què els turistes fotografien determinats espais de les
ciutats visitades, determinats nodes, escenografies, panoràmiques i elements.
Volem saber quin ús turístic tenen les imatges capturades. La resposta és
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complexa i diversa. Nosaltres la fonamentem en quatre punts que presentem
a continuació.
Primerament, el turista sovint viu el viatge turístic com un cúmul de
sensacions, d’imatges i experiències que fàcilment poden caure en l’oblit. La
brevetat de les vacances, la superficialitat dels contactes, les programacions
sobrecarregades..., moltes vegades fan que l’experiència turística sigui només
una experiència transitòria. En aquest sentit, les imatges capturen un instant
efímer i el perpetuen en la posteritat. D’aquesta manera, el viatger podrà
reviure els paratges que ha travessat, els monuments que ha visitat i les
coneixences fetes en la memòria. La fotografia facilita viatjar una vegada
s’ha viatjat. Aquí, a més, es planteja el discurs sobre la narració turística. Les
fotografies permeten el relat de l’experiència del viatge. Narracions amb un
fort component de protagonisme per part del visitant, plenes de llocs
estereotipats i de proeses turístiques. Les fotografies basteixen el nostre
propi llibre de viatges i sostenen les nostres narracions. Marc Augé (2001)
considera que les imatges permeten recompondre el passat i fer un relat del
viatge que adquireix, així, sentit i coherència:
“En Claude Lévy-Strauss, com en Proust, Flaubert o Chateaubriand, és
la memòria qui fa el viatge” (Augé, 2001: 61)

Les fotografies, a més, certifiquen el viatge, constaten que “Jo vaig ser-hi
allà”, i proven l’ingrés efectiu a l’edèn de les vacances. Lligar els records
d’un viatge a un objecte (una postal, un souvenir, una fotografia, un
bronzejat envejable...) és una pràctica habitual entre turistes i visitants, ja
que la seva existència demostra que s’ha trepitjat un determinat lloc un cop
ja hem retornat. És, en definitiva, un ritual probatori de les vacances
viscudes.
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Però, les fotografies són també part d’un ritual. És demostrable, com ja hem
explicat, que els turistes es comporten seguint unes pautes relativament
similars. Centenars de turistes fotografien els mateixos llocs, des de les
mateixes perspectives, reproduint les mateixes pautes dels viatgers romàntics
i, per extensió, les seves imatges i projeccions.

L’actitud del fotògraf, en

aquest sentit, ens permet evidenciar, primerament, que l’apreciació estètica
dels monuments locals (capturats a través de les fotografies) està
mediatitzada per un codi d’interpretació social que dirigeix els valors estètics
de l’observador; segonament, ens permet identificar la imatge turística a
posteriori de la ciutat, que en definitiva és la imatge que es perpetuarà, i
també la seva relació amb els sights universals de Girona. La captura
d’imatges turístiques forma part del codi de comportament del visitant,
especialment en les ciutats monumentals.
Finalment, les fotografies permeten reproduir la realitat amb la màquina
fotogràfica, per tant, constaten la relació entre imatge i realitat. El turista
esdevé fedetari. És a dir, dóna fe de l’autenticitat del paradís cercat, en
funció de les expectatives creades. En aquest sentit, és interessant
l’aportació de Marc Augé (2001) que considera que “aquestes imatges són
imatges de les imatges”. Els turistes quan viatgen volen reproduir aquella
mateixa imatge de la Tour Eiffel o del Big Ben que coneixen, fotografien
exactament allò que han vist en un pòster, una pel·lícula, una postal...,
millorant-les si cal amb la seva presència en la mateixa imatge. De tornada a
casa, aquella fotografia reafirma la identificació amb aquell escenari
(Jenkins, 2003).
Els efectes de la captura fotogràfica en el viatger són clars. Nosaltres els
sintetitzem en tres punts.
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a.

Primerament, la captura fotogràfica condiciona el comportament dels
visitants. Aquests supediten els seus recorreguts a la recerca de la
millor fotografia, així el periple esdevé una estratègia per recol·lectar
aquelles imatges que formaran part del nostre àlbum de viatges. Els
points of view són en realitat points of photography. El ritual de la
captura fotogràfica explica que pel visitant és millor una bona imatge
del monument, el paisatge, l’escena, el detall..., que la visita al propi
monument, és millor ser-hi a prop que ser-hi allà.

b.

Segonament, aquestes imatges fragmenten la percepció del temps i de
l’espai. Cada fotografia és un exercici de dislocació espacio – temporal.
Així ho explica Markwick (2001), que en el seu estudi sobre les postals
turístiques de Malta,

considera que aquestes imatges tenen un fort

contingut simbòlic ja que “el fotògraf congela la imatge en l’espai i en
el

temps

per

sempre...”.

La

fotografia

turística

aconsegueix

l’atemporalitat i la reproducció de símbols que sustenten les nocions de
històric, exòtic i autèntic. Les imatges creen arquetips que condicionen
el comportament del turista.
c.

En tercer lloc, aquestes imatges reprodueixen les mateixes icones que
s’identifiquen amb la localitat. És a dir, les imatges que el turista vol
capturar són aquelles que coneix de la publicitat turística (imatge
emesa) i, alhora, aquestes fotografies són les que mostrarà de tornada
a casa, reforçant així

el valor de símbol de les mateixes. Prenem

l’exemple novament de Paris. La imatge més coneguda de la ciutat és
la Tour Eiffel. Qualsevol turista que va a la ciutat de la llum visita
aquesta obra d’enginyeria del segle XIX. El visitant davant l’espectacle
d’aquesta torre de més de 300 metres no dubta en registrar
l’experiència amb una fotografia. La imatge capturada serà exhibida a
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amistat i familiars (és una altra forma de publicitat) i, per tant, el
viatger reafirmarà el valor simbòlic de la mateixa Tour Eiffel. Es
confirma, així, la teoria del “Cercle de la representació” de Jenkins
(2003). L’autora explica que la imatge projectada d’una destinació és
la mateixa imatge percebuda per part del turista, la que desperta la
seva motivació i condiciona la seva visita; el turista registra
l’experiència del viatge amb la seva càmara i, un cop a casa, exhibeix
aquelles imatges reforçant el seu valor simbòlic i contribuint a la seva
projecció. En definitiva, les imatges creen imatges. Un àlbum de
fotografies turístiques és, en realitat, un tractat de semiologia. També
Edwards (1996) considera que les imatges esdevenen metàfores o
estructures simbòliques. En la mesura en què el símbol esdevé realitat,
el significant i el significat es confonen l’un amb l’altre.
En aquest epígraf i seguint la proposta de Markwell (1997), hem analitzat la
captura fotogràfica dels visitants de la ciutat durant els seus recorreguts pel
Barri Vell.

K. W. Markwell (1997) ha analitzat les imatges fotogràfiques

realitzades en un tour turístic per Malàisia i amb una motivació natural.
Marwell ha estudiat què, quan i qui fotografia els diversos elements naturals
que es troben en el tour, amb un total de 2.680 fotografies. El processament
de la informació li permet determinar (amb el simple recurs de l’estadística
descriptiva) la distribució temporal de les fotografies durant el tour, els
elements fotografiats (i la seva relació amb els sights universals del lloc), la
intensitat d’ús i l’actitud del fotògraf. L’article és interessant, perquè
Markwell combina aquest tractament quantitatiu amb una anàlisi més
qualitativa sobre es continguts de les fotografies.
La metodologia utilitzada en aquest apartat parteix, novament, de
l’observació directa del comportament dels visitants. Aquest mètode ens
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permet deduir amb força precisió què s’ha fotografiat i des de quina
perspectiva, però com és lògic, no hem pogut saber el total de fotografies
realitzades. Per aquest estudi, ens hem limitat a registrat el total de vegades
que el visitant s’apropava a la càmara fotogràfica per captar una imatge. El
processament de la informació combina el tractament quantitatiu amb una
anàlisi més qualitativa sobre el possible contingut de les imatges. En termes
absoluts hem comptabilitzat un total de 1.081 arcs des d’on s’han realitzat
captures fotogràfiques i un total de 51 registres des dels diferents nodes.

4.4.1. Les imatges des dels arcs
Com hem vist, fotografiar forma part del codi de comportament dels visitants,
especialment en les ciutats monumentals on el valor estètic de les peces
patrimonials no resta invisible a la mirada turística. Les fotografies són part
del ritual turístic.
En el nostre estudi, hem constatat que més de la meitat dels visitants del
Barri Vell de Girona (56%) han fet fotografies dels principals sight seen de la
ciutat; cal tenir present, a més, que no s’han registrat aquells casos en què
les fotografies eren realitzades per algun altre membre del grup. Aquest
comportament mimètic ens ha permès dibuixar el mapa de les imatges de la
ciutat i conèixer quina és la imatge que s’enduen turistes i visitants.
Els resultats evidencien que un 54,20% de les imatges capturades són
fotografies on hi apareixen els mateixos visitants. El percentatge és prou
significatiu com per fer-hi una breu atenció. Primerament, és clar que la
presència dels visitants en les imatges turístiques és la constatació de la visita
realitzada i de l’experiència de viatge viscuda. Però, segonament, la
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compareixença de turistes en les fotografies pot ser entès com un element de
transformació de les imatges mítiques i mitificades. El patrimoni deixarà de
ser un valor absolut, per passar a ser un element més popular.
El mapa 7 recull la cartografia de les imatges turístiques de Girona. Hi
predominen clarament tres grans àrees o points of view. Són les zones
urbanes des d’on es capturen la majoria de fotografies i, per tant, que
concentren bona part dels visitants-fotògrafs de la ciutat. De la mateixa
manera que hi ha un espai del vuit, hi ha una cartografia de les visuals.
El mapa 7 reforça la idea que les imatges són una construcció social, una
forma consensuada de mirar l’espai. Per això, s’escullen els mateixos
elements, es repeteixen les mateixes perspectives, es reprodueixen una i
altra vegada les mateixes imatges i es seleccionen els mateixos punts des d’on
capturar aquelles projeccions de l’espai visitat. A Girona, només s’han
realitzat fotografies des del 8,26% dels arcs de la ciutat. La mitjana d’arcs des
d’on s’ha fet alguna fotografia és només 3,6 arcs. Els points of photography
de Girona són pocs i, a més, són molt selectius. Podem parlar de tres grans
àrees o focus de concentració:
a.

els espais que recreen una mirada extra-vertida

b.

els arcs que projecten els nodes

c.

els escenaris medievals.
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Mapa 7. La cartografia de les fotografies de la ciutat

Font: Elaboració pròpia

Els espais de la mirada extravertida: les Muralles i els Ponts.
Aquests dos espais faciliten la visió panoràmica del conjunt del Barri Vell. La
principal característica és la perspectiva des de fora: una mirada extravertida
de la ciutat. Les Muralles representen la mirada des de dalt, on prevalen les
teules del perfil medieval. Els ponts ofereixen la mirada frontal, que
reprodueix sobretot la imatge universal de Girona: el joc de colors de les
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cases de l’Onyar amb els campanars de la Catedral i Sant Feliu (l’skyline). De
fet, hem comptabilitzat que el 29% dels turistes amb càmara han fet alguna
fotografia des del tram Sud i Central de la Muralla i entre el 20 i el 26% des
d’algun dels ponts. Aquestes dades encara són més significatives si tenim en
compte que els itineraris que segueixen el recorregut de les Muralles
representen només el 10% del total de casos registrats. Aquesta visió
extravertida de Girona simbolitza la plena identificació de la imatge local
amb els ideals romàntics del segle XIX.

Segons Echtner i Ritchie (1993)

aquesta imatge es correspon a la imatge hol·lística de les destinacions, a les
impressions (les imatges mentals) que tenim d’un lloc.

Els visuals dels nodes
En el segon grup hi tindrien cabuda aquells arcs que faciliten la visió d’un dels
nodes de la ciutat. Destaca l’arc de la Plaça de la Catedral (27,2% dels
fotògrafs), que és el millor escenari per a la fotografia del node per
excel·lència de Girona, la Catedral de Girona. L’arc de la plaça de la Catedral
permet la visió frontal de la Seu amb la impressionant façana del segle XVIII i
la teatral escalinata del segle XVII. També, la Pujada Sant Domènec (25,5%) és
el punt de mira perfecte per l’escenografia del Palau dels Agullana i la façana
i escalinata de Sant Martí Sacosta. Amb menor incidència (13,7%) però seguint
aquesta línia trobem l’arc de la plaça de Sant Feliu que centra la imatge de la
façana principal de l’església del mateix nom.
Aquesta visió focalitzada cap a determinades peces del patrimoni és el que
Echtner i Ritchie (1993) identifiquen com els atributs de la imatge. Són
imatges fragmentades, descontextualitzades, intemporals i que segueixen els
paràmetres propis del romanticisme.
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La visió dels carrers medievals
La visió dels petits carrerons de la Girona gremial juntament amb les artèries
del barri jueu configuren el tercer gran grup de les visuals de la ciutat. El
Call, especialment, ha esdevingut un dels conjunts més fotografiats. En el
carrer Cúndaro hem registrat el 35% dels casos. De fet, la trama d’aquest
carrer fa possible i igualment atractiva la visió des de qualsevol dels seus
angles. Al carrer Sant Llorenç el 22,2% dels turistes han realitzat una
fotografia i al carrer de la Força l’11,3%. El tipisme d’aquests corredors
laberíntics, estrets, empedrats, humits, desdibuixats en la penombra,
íntims..., de la Girona jueva i la Girona gremial, són una reproducció exacte
de la imatge d’una ciutat prototípica de l’Edat Mitjana. És la imatge universal
d’una població medieval, el que Echtner i Ritchie (1993) han definit com la
imatge comuna, aquella imatge socialment convinguda i universal. La
paradoxa es dóna en el fet que el Call Jueu, tot i projectar una imatge
ecumènica, és una de les peces més singulars i genuïnes de Girona. De fet, el
Call és un dels elements diferenciadors de la localitat, part de la seva
personalitat, segurament la peça única, un dels símbols de Girona, una de les
icones de la ciutat. És a dir, és un element singular que per les seves
característiques projecta una imatge universal de nucli medieval.
El Passeig Arqueològic, finalment, és un dels escenaris més recurrents en les
fotografies de la ciutat. En certa manera, aquest node participa dels tres
criteris precedents: és alhora un excel·lent point of view de diversos
escenaris del patrimoni local (com el campanar de Sant Feliu, el claustre de
Sant Pere Galligants, la façana lateral de la Seu de Santa Maria o les
muralles); facilita la mirada extra-vertida d’una part de la ciutat; i,
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finalment, reprodueix la imatge de ciutat medieval (encara que la seva
urbanització data dels anys 70´s del segle XX).

4.4.2. Les imatges dels nodes
L’estudi de les imatges capturades, ens ha permès establir la jerarquia dels
nodes de la ciutat.

Són els objectes únics de la mirada turística, segons

Jenkins (2003) aquelles imatge projectades, percebudes i capturades per ser
exhibides novament. Són les icones universals de Girona.
En aquest apartat ens ha interessat veure quins són els nodes més fotografiats
de la ciutat. En la taula 32 presentem aquesta jerarquia. Cal tenir en compte,
però, que només s’han comptabilitzat les fotografies exteriors ja que aquestes
han representat el 90% del total dels casos registrats.
Aquesta relació de sights ens permet saber quina és la imatge que s’enduran
els turistes de Girona, és a dir, quina és la percepció a posteriori de la ciutat
Taula 32. Relació dels nodes més fotografiats
Nodes
Catedral
Cases de l’Onyar
Església de Sant Feliu
El carrer Sant Llorenç
El carrer de la Força
La Lleona
Sant Martí i el Palau dels Agullana
El Passeig Arqueològic
El carrer Cúndaro
Els carrers gremials

%
23.50
20.44
9.25
5.09
4.81
3.89
3.61
3.05
2.59
2.59

Font: Elaboració pròpia
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La conclusió més significativa és que es confirma novament la idea que Girona
és una ciutat itinerari. Hem pogut constatar que la gran majoria de
fotografies

són

imatges

d’exteriors.

Els

visitants

prefereixen

la

monumentalitat dels espais i conjunts exteriors, a la singularitat dels
interiors. Novament, la imatge de ciutat medieval és veu reforçada.
Els dos nodes més fotografiats de Girona són la Catedral i les Cases de
l’Onyar, seguits per Sant Feliu i els carrers del Call jueu. De fet, la imatge
capturada pels turistes es correspon a la imatge emesa per la publicitat
turística, amb l’excepció de Sant Pere de Galligants i els Banys Àrabs. El cas
de Sant Pere s’explica perquè el percentatge de visitants que han estat en
l’arc és relativament baix. El cas dels Banys Àrabs s’explica perquè l’interès
del monument radica en el seu interior, sobretot la sala del templet que és
una evocació clara al món oriental, com un remake dels banys islàmics.
La Catedral és el node més visitat i fotografiat de la ciutat. Un 23,50% de les
fotografies registrades són de la seu episcopal; es reforça així la idea que és
el monument més emblemàtic de Girona. La majoria d’imatges de la Catedral
són de la façana principal o les façanes laterals (la portalada dels apòstols o la
Torre Carlemany). De fet, un 73% de les fotografies exteriors s’han fet des
d’algun dels angles de la plaça de la Catedral, el 24% des de la plaça dels
apòstols, i el 3% restant des d’espais molt diversos de la ciutat, com el Passeig
Arqueològic o el recinte de la plaça dels Jurats. Així mateix, el nombre
d’imatges que incorporen persones en la mateixa fotografia és del 40%.
Novament, la majoria de registres corresponen a la façana principal (68,6%) i
a la portalada dels Apòstols (29,4%).
El joc cromàtic de les cases sobre el riu Onyar és la segona imatge més
fotografiada de la ciutat. La volguda florentinització de Girona ofereix una de
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les visuals més tòpiques de la localitat. El 55% de les fotografies de la ciutatpanoràmica s’han fet des de la perspectiva de sud a nord, és a dir, són les
visuals que ofereixen els ponts de Pedra, Eiffel, Sant Agustí i d’en Gómez.
Aquesta perspectiva és la que engloba la visió de les cases i els campanars de
la Catedral i Sant Feliu. El 45% restant són imatges capturades des del Pont de
Sant Feliu, és a dir, des de la perspectiva de nord a sud. El percentatge és
inferior en termes absoluts i també en termes relatius si tenim en compte que
el 75% dels turistes del Barri Vell han entrat per aquest pont.
L’església de Sant Feliu (9,25%) és el tercer sightseen de la ciutat. En el cas
de l’església de Sant Feliu predominen les imatges de la façana lateral, la
majoria integrades per persones. Segurament la visió lateral és més valuosa
per la singularitat de tot el conjunt que projecta una imatge molt més
medieval que la de la plaça de la façana principal (molt més urbana). El 60%
de les fotografies de Sant Feliu s’han fet amb persones.
El conjunt de carrers de l’antic Call i del barri gremial sumen un percentatge
prou representatiu. El carrer Sant Llorenç ha estat el més fotografiat amb un
5% dels registres, el precedeix el carrer de la Força (4,8%) i el carrer Cúndaro
(2,59%). Són la projecció de la Girona medieval.
Finalment, el cas de la Lleona (3,9% dels registres), com ja hem comentat
anteriorment, és un exemple clar d’un recurs complementari que pren
importància pel fet de la seva ubicació estratègica en un lateral de la plaça
Sant Feliu. Propera a un dels nodes més fotografiats de la ciutat i situada en
l’accés d’entrada pel Pont de Sant Feliu, s’incorpora a la imatge a posteriori
dels visitants amb el rang de monument. L’atracció que desperta rau més en
l’anècdota del símbol que no en el seu valor estètic, ho corrobora el fet que
el 95% de les fotografies s’han fet amb la imatge dels visitant acompanyant-la
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o besant-la.
Les imatges interiors han representat un percentatge molt poc significatiu.
S’ha de tenir en compte que sovint no es poden fotografiar molts espais
interiors per qüestions de conservació. Tanmateix, destaquen les fotografies
en primer lloc de la nau gòtica de la Catedral; segonament, les imatges de les
sales interiors dels Banys Àrabs, especialment la cisterna de l’apodirerium, un
dels referents romàntics de més valor; en tercer lloc, les fotografies de les
capelles i de l’altar de Sant Feliu; i, finalment, les imatges del centre
Bonastruc ça Porta i del Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligants.
En definitiva, els resultats obtinguts reforcen la idea que les pautes de
consum en els espais urbans estan influenciades essencialment pel ritual de la
captura fotogràfica. Els turistes privilegien unes determinades imatges de la
ciutat, uns determinats elements, perspectives i angles, que corroboren que
la mirada del fotògraf no és neutre. Sabem que existeix una selecció que
condiciona no només la mirada turística, sinó també la visita, el recorregut i,
sobretot, la imatge del record; aquella imatge que perdurarà en el temps i
que contribuirà a la sedimentació de l’imaginari col·lectiu de la ciutat.
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4.5. Els turistes de Girona. Assaig d’una tipologia
“La majoria de turistes solen visitar els barris vells de les ciutats
perquè és en aquests barris on es concentren els monuments que són
l’objecte de les seves dèries”
Joaquim Español

Ens interessa ara conèixer les percepcions individuals, les introspeccions
subjectives que es construeixen en la ment del visitants i que afecten la seva
conducta. Volem determinar les diferencies individuals de cada turista, els
factors

personals

que

incideixen

en

l’experiència,

els

condicionants

sociodemogràfics i, més enllà, el paper que hi juga la mateixa imatge; perquè
les imatges comporten significats que el turista interpreta a partir d’una
percepció pròpia condicionada per la psicologia, l’antropologia, l’entorn
geogràfic, cultural i familiar propis (Mackay, K; Fesenmaier, D, 1997).
Tradicionalment, el mercat del turisme cultural s’ha associat a l’alta cultura,
és a dir, a aquelles persones cultivades, mogudes pel desig de consumir
productes amb una gran significació cultural. Són la versió actualitzada del
viatger romàntic del s. XIX. Garcia (2003) diu que aquest tipus de consumidor
tan elitista representa només el 5% del total de turistes. Per tant, la majoria
de consumidors del patrimoni s’emmarquen dins un grup molt diferent del
tradicional; es tracta de turistes de masses que incorporen la cultura en la
seva experiència de viatge com una oferta secundària o complementària
(Richards: 1996, Santana: 2003 i Garcia: 2003). Són visitants, en definitiva,
que utilitzen el sistema turístic, bàsicament, amb finalitats lúdiques i que, o
bé arriben el patrimoni accidentalment (perquè, pràcticament, se’l troben), o
bé hi accedeixen pel reconeixement socio-cultural que representa haver
conegut un lloc (per molts és un prestigi social poder demostrar que s’ha
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visitat un determinat element patrimonial). Aquest grup defineix la tipologia
bàsica de visitants que consumeixen la ciutat de Girona.
Per això, el capítol se centra en l’anàlisi dels turistes de la ciutat de Girona, a
partir dels resultats d’una enquesta realitzada als mateixos visitants. Són
nombrosos els estudis i les investigacions fetes a partir d’enquestes i
qüestionaris, tant a museus, monuments, conjunts monumentals, com en
ciutats patrimonials. El treball s’ha basat en els models d’enquesta acceptats
en l’àmbit científic, que són una versió adaptada de l’enquesta tipus de les
destinacions turístiques (SERVQUAL).
Existeix un ampli número d’antecedents d’enquestes realitzades a visitants en
destinacions turístiques. Els models més freqüents són l’escala de Likert,
l’escala de diferenciació semàntica, els qüestionaris oberts o les respostes
booleanes. L’escala de Likert és el model més comú i es basa en un llistat
d’enunciats (“La ciutat és monumental”, “la senyalització és adient”...), amb
els que el visitant ha de mostrar el seu grau d’acord o desacord, a partir
d’una escala (Kale i Weir: 1986, Gartner: 1989, Calantone: 1989). L’escala de
diferenciació semàntica contraposa dos antònims (gran – petit, singular –
estàndard, net – brut), de manera que el valor neutre (0) separa els dos
conceptes, que poden ser mesurats amb major o menor intensitat (Crompton i
Duray: 1985; Garnert i Hunt: 1987). Els qüestionaris oberts (Reilly: 1990)
intenten recollir la informació qualitativa, que no pot ser mesurada amb una
escala mètrica, mentre que les booleanes són models de preguntes que només
tenen dos respostes possibles (sí – no).
El referent metodològic més acceptat és el que proposen Echtner i Ritchie
(1993), que combina diversos models: l’enquesta oberta, l’escala de Likert i la
diferenciació semàntica. Segons els autors, els estudis sobre destinacions
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turístiques han de cercar tant la imatge funcional de l’espai (els equipaments,
els serveis, els preus...), com la imatge psicològica (qualitat, atmosfera,
sensacions...). Igualment, la recerca s’ha de basar tant en la definició dels
atributs específics del lloc com en la seva imatge general, holística.
A partir d’aquests referents, hem desenvolupat un model d’enquesta que es
basa en quatre qüestions bàsiques:
a.

La imatge general de la ciutat. Per tal de respondre a aquesta qüestió,
s’ha dissenyat una pregunta oberta “Quina és la seva impressió general
del Barri Antic de Girona?”.

b.

La imatge particular de la ciutat. Es pretén identificar els conceptes
que millor defineixen la percepció final que té el turista després de la
seva visita. S’ha definit una pregunta booleana (sí – no) amb 10
conceptes: elegant, monumental, perillosa, laberíntica, desendreçada,
extensa, humida, medieval, buida i cansada. La pregunta d’entrada ha
estat: “Ara li mencionaré alguns conceptes. Es corresponen amb la
imatge que té del Barri Vell de Girona?”.

c.

Els nodes de la ciutat. Per tal de determinar l’impacte dels nodes en la
impressió de la visita, hem definit dues preguntes.
•

La pregunta 3 és una pregunta oberta, en la que demanem al
visitant que identifiqui de forma espontània els monuments més
interessants (“Quins són els monuments que més li han agradat?”).

•

La pregunta 6
avaluar

la

és una escala (entre 1 i 7), en la que es pretén

impressió

dels

visitants

d’una

sèrie

de

nodes.
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L’enquestador presentava les imatges de 14 nodes, que el visitant
avaluava només si els havia vist: Catedral, Banys Àrabs, carrer de la
Força, Sant Pere de Galligants, Sant Nicolau, Sant Domènec, la Pia
Almoina, la Fontana d’Or, el Palau dels Agullana, l’Ajuntament,
l’església de Sant Feliu i el Centre Bonastruc ça Porta.
d.

El quart bloc fa referència a qüestions relacionades amb aspectes
funcionals de la visita: la informació, l’assistència a museus,
allotjament, accés a la ciutat...
•

La pregunta 4 és una pregunta de resposta múltiple, per a
determinar les fonts d’informació del visitant (“Com ha obtingut
informació de la ciutat?”), amb set opcions possibles: Guia turística,
fulletons, informador, agència de viatges, comentaris, visites
anteriors i Internet.

•

La pregunta 5 és una pregunta booleana (sí – no), en la que ens
interessem per la visita o la intenció de visita als museus de la
ciutat: “Ha visitat (o té la intenció de visitar) algun museu de la
ciutat?”: Tresor de la Catedral, Museu d’Art, Museu del Cinema,
Museu Arqueològic, Museu d’Història de la Ciutat i Bonastruc ça
Porta.

•

La pregunta 7 és una pregunta complexa en la que a partir de
l’allotjament (Girona, Costa Brava, altres localitats, excursionistes i
tour), s’interroga al visitant sobre aspectes concrets de la visita
(durada de l’estada, localitats visitades, mitjà de desplaçament...)
que varien segons l’origen.
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A més d’aquestes quatre informacions relacionades amb la visita que
s’obtenen per les respostes del visitant, l’enquestador ha recollit dades
generals que ha obtingut per observació directa:
•

Data de la visita

•

Dia de la setmana

•

Hora d’inici

•

Condicions meteorològiques

•

Nivell de congestió

•

Sexe

•

Número d’acompanyants

•

Edat (en trams d’edat)

•

Es tracta d’una visita guiada?

•

El visitant té el suport d’una guia editada?

Tècnicament, l’enquesta segueix els mateixos criteris que la resta de la
informació recollida i que hem exposat en l’apartat metodològic de la
introducció:
a.

És una mostra aleatòria estratificada per ponts d’entrada i per mesos
de l’any, amb un marge d’error de +/- 4%, un nivell de confiança del
95,5% i una indeterminació màxima (p=q=0,5).

b.

L’enquesta es realitza al final de la visita, en el moment en què
abandona el Barri Vell.

c.

S’han realitzat cinc models d’enquesta en els idiomes català, castellà,
francès, anglès i alemany.

d.

L’enquesta ha estat gravada per a una millor gestió de la informació i
una traducció fidel de les observacions de l’enquestat.
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4.5.1. El context. Les dades observades
En aquest punt, presentem els resultats de les dades observades per
l’enquestador i que proporcionen una informació inicial tant de les condicions
de la visita com de les característiques dels visitants.
En el total de l’enquesta, el 55,1% dels visitants són homes i el 44,9% són
dones. La gràfica 7 mostra la distribució del gènere entre els visitants, que és
similar al comportament normal. Recordem que la selecció de l’individu era
aleatòria (la cinquena persona que travessa el pont mostral) per tal d’evitar
un biaix subjectiu per part de l’observador. No hem detectat diferències
significatives entre els dos gèneres en els diversos indicadors analitzats.
Gràfic a 7. Distribució per sexe dels visitants
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Gràfic a 8. Distribució per edats dels visitants
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D’acord amb les dades de la gràfica 9 els visitants en viatge individual
representen el principal component dels turistes i excursionistes que rep la
ciutat. De fet, el 76,1% són viatgers individuals mentre que, només, el 23,9%
són viatgers organitzats, és a dir, són visitants en viatge col·lectiu
acompanyats d’un guia. Aquest segon grup viatgen d’acord a un esquema
previ establert i, per tant, allò que visiten dins la ciutat està també
prèviament determinat. En funció de la naturalesa del grup, Troitiño (2002)
distingeix entre: (a) grups comercials o d’agència, impulsats pel sector
empresarial per obtenir un benefici econòmic; i (b) els grups de turisme
social, organitzats per un agent sense ànim de lucre. L’autor afegeix que els
grups comercials o d’agència es formen per l’agregació d’individus o petits
grups informals que compren un paquet turístic.
En el cas de Girona, disposem de les dades facilitades pel Punt de
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Benvinguda. L’any 2003, es van gestionar 1.404 visites guiades gestionades des
del Punt de Benvinguda, un increment molt notable respecte l’any 2000, en
que es van gestionar 821 visites. Els mesos amb major freqüència de visites
són el mes de maig (296), especialment durant el programa Girona, Temps de
Flors i el mes d’octubre (219).
Gràfic a 9. Model de visita
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Aquestes dades, però, només registren el total de visites que han utilitzat els
serveis d’un guia local i habilitat. Són moltes avui les agències de viatges i
altres institucions que recorren als serveis de guies no habilitats, és a dir,
persones que sense disposar de l’habilitació corresponent exerceixen de guia
a la ciutat. Aquests “no – professionals” ofereixen amb freqüència un servei
de poca qualitat i, per tant, projecten una imatge de la ciutat poc
patrimonial. En aquest sentit ens remetem al capítol 4 sobre itineraris, ja que
creiem que és molt significatiu que l’itinerari comercial (el model 2b de
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recorreguts), modalitat que es caracteritza perquè el visitants no entra en
contacte amb l’àrea patrimonial, en un 15% dels casos la visita hagi estat
guiada. Resulta colpidor que una visita acompanyada amb un “guia” no
accedeixi als elements del patrimoni, com a mínim en l’espai bàsic o en els
nodes centrals. Això corrobora que algunes visites amb guies no habilitats
tenen un nivell molt baix i no ajuden a difondre la imatge de la ciutat.
Gràfic a 10. El suport de les guies
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Dels resultats de l’enquesta també es desprèn que el 82,52% dels turistes no
porten cap guia. La guia sol ser un indicador del nivell de preparació de la
visita i de la imatge prèvia del visitant. Les guies actuen en un doble sentit:
en primer lloc, enriqueixen la informació del turista, de manera que disposa
de més elements de judici; d’altra banda, les guies poden limitar la capacitat
de decisió lliure, ja que orienten la mirada del turista cap als nodes, els
itineraris o els serveis que la guia considera més significatius. Com ha estat
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provat en altres treballs (Galí; 2003), les guies responen en general a un
discurs comú.
Fixem-nos en la taula 33. Hem comparat els principals indicadors mètrics de
la visita entre els turistes que tenen el suport d’una guia i els que no en
porten. Els resultats són evidents. Les guies incrementen tots els factors
analitzats, especialment la longitud de la visita (una diferència de gairebé mig
quilòmetre), el temps de la visita a la ciutat i el temps mig en els nodes
(gairebé sis minuts més).
Taula 33. L’efecte de les guies en el model de la visita

Amb guia
Sense guia
Total

Nodes
passats
12,40
10,51
10,84

Nodes
vistos
3,69
3,07
3,18

Temps de Temps en Longitud
visita
els nodes
visita
1h 43 m
32m 47s
2.503
1h 32 m
27m 01s
2.085
1h 34 m
28m 01s
2.158

Font: Elaboració pròpia

Si comparem l’element observat amb la resposta a la pregunta sobre la font
d’informació, constatem una diferència molt petita. Mentre que un 17,48%
dels turistes observats porten guia, un 18,98% manifesta haver obtingut la
informació de la ciutat a partir de les guies, és a dir, una diferència d’un punt
i mig. Aquesta diferència s’explica per dos fets: en primer lloc, l’observació
de la guia fa referència al visitant observat i és possible que la guia sigui
consultada per una persona que l’acompanya; en segon lloc, és possible que la
guia hagi estat consultada en la fase prèvia a la visita, però no durant la
visita.
Un altre factor general que intervé en el model de la visita són les condicions
meteorològiques, un factor que sembla incidir de forma directa en el
comportament dels visitants. El temps té un efecte perceptible en el
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comportament dels visitants en la ciutat; a priori, podem intuir que els dies
plujosos predisposen a una visita en la que l’estada en els nodes preval sobre
el passeig, mentre que amb un dia assolellat i no massa calorós, probablement
la situació serà l’inversa. Hem identificat cinc estats meteorològics: (1) molt
plujós, és el clima menys aconsellable per qualsevol visita turística, (2) poc
plujós, és a dir, un estat que permet la visita exterior, tot i que la dificulta;
(3) cel ennuvolat implica un estat que facilita la visita, ja que no plou i
probablement les temperatures no seran massa altes (4) poc assolellat, que fa
referència a l’estat en els núvols s’alternen amb clarianes, sol ser un temps
molt agradable per la visita turística i (5) molt assolellat, és l’estat que pot
actuar en un sentit negatiu per les elevades temperatures, especialment en el
període estival.
Gràfica 11. Situació meteorològica de la visita
50
45
40

36.5

35
28.8

%

30

25.8

25
20
15
8.3

10
5

0.8

0
Plou molt

Plou

Núvols

Clarianes

Assolejat

Font: Elaboració pròpia

357

La gràfica 11 mostra la distribució dels diversos estats meteorològics.
Recordem que l’enquesta està estratificada per mesos, d’acord amb el
comportament

del

número

de

visitants

que

accedeixen

a

l’Oficina

d’Informació i Turisme de Girona. Atès que la majoria de les visites es
concentren en els mesos estivals i en la primavera, les condicions
meteorològiques són favorables. Només en un 9% de les visites, s’ha registrat
pluja, mentre que un 37% de les visites s’han realitzat en dies assolellats.
Un efecte extern que actua sobre el comportament dels visitants són els
altres turistes. Com hem comentat en el capítol dels nodes, la presència o
absència dels altres visitants condiciona de forma molt diversa la seva actitud
davant dels monuments, almenys de quatre formes: (a) el consum dels
monuments tendeix a ser una experiència de caràcter individual de manera
que la presència excessiva de visitants dificulta el contacte directe entre el
patrimoni i el visitant; (b) la presència de visitants també altera la condició
singular del turisme cultural: si allò que es considera únic és practicat per
molts turistes, el valor de l’experiència queda devaluat, ja que el visitant
percep la seva visita com una pràctica comuna, diguem-ne ”turística”; (c) els
nivells de congestió elevats poden afectar el ritme de la visita de forma
gairebé intuïtiva, ja que els visitants acceleren de forma no conscient la seva
velocitat; (d) puntualment, la presència d’altres turistes pot afectar al
comportament dels propis turistes per una mena d’efecte de mimetisme o
d’exhibició: els visitants adopten una sèrie de comportaments (aparents o
reals), com l’atenció, l’interès, la lectura detallada... afectats per la
presència dels altres visitants.
En el treball de camp, hem identificat cinc formes de congestió, que mesuren
el número de visitants que recorren la ciutat en el moment del seguiment. És
una dada que recull la percepció de l’enquestador al final del recorregut i
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que, per tant, resumeix la situació global de la ciutat i no les situacions
específiques en un determinat carrer o àrea urbana. Concretament, hem
identificat cinc nivells de congestió:
•

(1) Nivell molt alt, en el que el passeig resulta complicat, es poden
formar cues a les entrades en els espais més importants i es constata la
presència de varis grups, com en la celebració de Girona Temps de
Flors o el moment més alt de l’estiu

•

(2) nivell alt, en el que el passeig no està dificultat per la presència
d’altres visitants, però aquests són clarament visibles, especialment en
els espais més freqüentats, i amb una presència significativa de grups

•

(3) nivell mig, que reflecteix la situació en la que es veuen pocs grups
(o cap) i en el que es pot constatar la presència de turistes, però de
forma relativament gradual, de manera que alguns espais estan força
buits

•

(4) nivell baix, en el que es veuen pocs turistes, fins i tot en els nodes
més importants

•

(5) nivell molt baix, en el que pràcticament la ciutat està buida.

La gràfica 12 proporciona informació sobre el grau de congestió de la ciutat.
Es tracta d’una distribució asimètrica a la dreta, de manera que predominen
els valors baixos: mentre que els graus inferiors representen un 38% del total,
els graus superiors suposen un 24% i la congestió molt elevada només s’ha
identificat en un 4% dels casos (Girona, Temps de Flors i dies concrets de
l’estiu). Tanmateix, una lectura complementària ens permet destacar que la
presència de visitants és una constant en l’experiència dels turistes. Aquesta
percepció és encara més sensible si tenim en compte que els itineraris per la
ciutat són molt similars, de manera que la sensació de saturació s’incrementa
en els nodes principals i en els connectors més freqüentats. Això exigeix un
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tractament específic de la gestió dels fluxos de turistes, amb l’objectiu de
reduir els espais de saturació.
Gràfica 12. Grau de congestió durant la visita
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La taula 34 posa en relació els cinc estats meteorològics amb els cinc nivells
de congestió. Per tal de facilitar la lectura, hem incorporat els valors
percentuals tant per files (meteorologia) com per columnes (nivell de
congestió). La taula mostra que la relació entre els dos factors és només
parcial. Fixem-nos, d’entrada, que la pluja és un element que esvaeix la
congestió de visitants. Per això, en el 100% dels casos de pluja intensa, el
nivell de congestió va ser molt baix. Igualment, si estudiem l’estat de pluja
poc intensa, podrem comprovar que els valors de congestió més freqüents són
molt baix (34,09%) i baix (31,82%). Aquests dos nivells de congestió
representen un 66% dels casos en els dies de pluja moderada, i només en un
37% en un dia mitjà. L’efecte del sol és invers. Així, per exemple, els dies
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molt assolellats constatem una congestió baixa o molt baixa només en un 25%
dels casos (12 punts per sota de la mitjana). Podríem concloure, per tant, que
a grans trets el bon temps afavoreix una major presència de visitants per la
ciutat i a l’inrevés.
Taula 34. Relació entre el nivell de cong estió i l’estat meteorològic
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De tota manera, hi ha un matís important que podem notar si estudiem els
percentatges per columnes. Fixem-nos que el 46% dels dies de congestió
mitjana són assolellats, un valor molt superior a la mitjana, que és de 37%. En
canvi, els dies de congestió alta o molt alta, el percentatge de dies assolellats
és inferior (44,86% i sobretot 5%). Podríem dir, per tant, que un dia molt
assolellat no és sinònim de grans congestions, sinó de nivells de congestió alta
o moderada. Per contra, si estudiem quins dies constatem una congestió molt
elevada, veurem que en un 55% el dia està ennuvolat i en un 25%, les
clarianes alternen amb els núvols. Aquesta circumstància matisa la afirmació
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anterior. És cert que hi ha una relació molt forta inversa entre les condicions
climàtiques i la congestió, de manera que el mal temps redueix el número de
visitants i el bon temps l’incrementa. El matís és que aquest “bon temps” no
és el dia assolellat, sinó els dies amb alguns núvols, en què la reducció de la
temperatura facilita la visita.

4.5.2. La impressió general de la ciutat
Com podem apropar-nos a una idea abstracta, intuïtiva d’una ciutat?. Les
darreres investigacions han posat de manifest que les escales mètriques
convencionals han de complementar-se amb una informació de tipus
qualitatiu. Les preguntes obertes tenen moltes dificultats metodològiques, ja
que no es poden sistematitzar fàcilment i no poden ser sotmeses als processos
estadístics de les dades numèriques. Però aporten una valoració espontània,
no dirigida, que permet complementar la informació sistemàtica. Com hem
comentat, la principal referència metodològica sobre la imatge de les
destinacions (Etchner i Ritchie, 1993) recomana una sèrie de preguntes
obertes per copsar els elements més subjectius de la valoració dels visitants.
L’enquesta plantejada als visitants en el moment en què abandonen el Barri
Vell inclou una pregunta relacionada amb la valoració subjectiva, espontània
dels turistes. La pregunta és oberta (“Quina impressió general té de la ciutat
vella de Girona?”) i es realitza en primer lloc amb la intenció que la resta de
preguntes no influeixin en la resposta. Es tracta, per tant, d’una pregunta
espontània, no dirigida. La informació ha estat gravada amb la intenció de
recollir amb la mateixa fidelitat possible l’expressió concreta dels visitants.
En primer lloc, constatem una tendència a valorar positivament el Barri Vell
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de la ciutat. Hem sistematitzat tots els comentaris en sentències positives,
negatives o neutres. Les primeres representen el 90,1% del total; és a dir, 9
de cada 10 sentències realitzades de forma espontània pels visitants poden
ser considerades com avaluacions positives, mentre que les avaluacions
negatives representen un 8,6% i les sentències neutres un 1,35%. Hem de tenir
present que el número de sentències és sensiblement superior al número de
turistes, ja que cada turistes en pot fer vàries. En general, aquelles
observacions negatives específiques han estat matisades per apreciacions
positives complementàries.
En bona part, la valoració general deriva de la imatge prèvia percebuda. Les
valoracions més negatives es registren d’aquelles persones que tenien unes
expectatives i es troben amb una realitat totalment dissemblant. En aquest
sentit, hem constatat algun comentaris afirmant que esperaven trobar
quelcom diferent i, per tant, es mostraven clarament decebuts. Per contra,
les valoracions més positives deriven d’aquelles persones que havien conegut
la ciutat en altres dècades o d’aquelles que s’havien creat una imatge i, en
canvi, es troben amb una realitat molt més lluïda. Els comentaris més positius
són d’aquells visitants que manifesten clarament que l’han trobat millor del
que esperaven, que se senten gratament sorpresos i que tornaran.
Una segona lectura que podem realitzar del tractament de la informació és la
diferència entre les valoracions (positives o negatives) de caràcter psicològic i
les valoracions funcionals. La majoria de les valoracions tenen un caràcter
psicològic, és a dir, fan referència a aspectes emocionals de la visita, la forma
com els turistes han “sentit” el seu recorregut. Per tant, són avaluacions que
al·ludeixen a intangibles: una ciutat interessant, un recorregut encantador,
una experiència agradable... El 79,1% dels comentaris poden ser integrats en
aquesta categoria. Per contra, les avaluacions de caràcter funcional esmenten
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els aspectes materials, concrets de la visita: una ciutat neta, un bon nivell de
conservació, l’extensió del Barri Vell... Aquest conjunt representa el 20,9%
del conjunt de les sentències.
La forma més comuna de definir una experiència és amb l’adjectivació. Tant
les valoracions psicològiques com les funcionals solen articular-se a partir
d’adjectius que donen forma a la imatge de Girona. En el seu estudi sobre la
imatge turística a partir de les guies Michelin i Hachette, Lérivray (1975) va
estudiar el paper dels adjectius en la construcció simbòlica dels llocs. L’autor
considera que la definició dels sights seens se sustenten en tres categories
bàsiques: l’antiguitat, el domini i la singularitat. També la imatge de Girona,
definida a partir dels seus adjectius, respon en gran part a aquests valors: una
ciutat vella (històrica, cultural, monumental, medieval, patrimonial...), la
sensació de “dominació” (extensa, magnífica, impressionant, pintoresca...) i
una ciutat singular (original, única, genial, increïble, gran...).
L’adjectiu més recurrent és “bonica”. És un terme molt comú en la designació
dels espais turístics en general, i de les ciutats monumentals en particular. Es
tracta d’una avaluació estètica, que apel·la a una percepció psicològica, no
funcional. La ciutat és bella, disposa d’una sèrie d’elements diferents (els
nodes, els carrers, l’atmosfera...) que la fa atractiva. Aquest adjectiu es
complementa amb la consideració genèrica “m’ha agradat”, que igualment es
basa en una apreciació estètica general de la ciutat.
En segon lloc, es també recurrent l’expressió “està molt bé” (o, menys
freqüentment, “està bé”).

Aquesta consideració té un to més genèric i

al·ludeix a tots els components de la visita, els psicològics i els funcionals. Els
visitants realitzen una avaluació positiva de la ciutat, que no es basa només
en el component estètic: els carrers, la bellesa dels monuments, les places,
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els equipaments, els serveis..., la ciutat en general.
El tercer element que presenta un nivell de respostes és “ben conservada”,
una apreciació molt més concreta que les precedents. Té un caràcter més
funcional que psicològic. Aquest terme fa referència al fet que el Barri Vell no
està deteriorat per la seva antiguitat, sinó que el visitant percep un nivell
curós en la seva restauració. En bona mesura, també podem vincular aquest
qualificatiu amb la condició de ciutat “neta”.
La resta de termes tenen un valor percentual molt més baix, però poden ser
agrupades en camps semàntics més amplis, que ens ajuden a estructurar la
imatge col·lectiva del Barri Vell. A partir dels adjectius identificats, podem
considerar que la imatge de Girona, a més dels elements comentats, se
sustenta en sis conceptes clau: la ciutat superlativa, la ciutat inesperada, la
ciutat singular, la ciutat escenari, la ciutat sensual i la ciutat antiga.
La ciutat superlativa inclou tots els adjectius que realitzen una valoració
positiva del Barri Vell, de caràcter psicològica, però amb un èmfasi notable.
Pertanyen a aquesta concepció els adjectius: “impressionant”, “esplèndida”,
“excel·lent”, “fantàstica”, “fabulosa”, “extraordinària”, “magnífica” o
“meravellosa”. Cal tenir present també que en un 41,8% dels casos el visitant
ha utilitzat un superlatiu per emfatitzar els adjectius: “molt interessant”,
“una ciutat bellíssima”...
Girona és també una ciutat inesperada. Alguns adjectius posen l’accent en el
fet que la ciutat supera les expectatives que s’havien fet els visitants. És una
ciutat que sorprèn, ja que la realitat supera la imatge preconcebuda.
Considerem que aquesta categoria està integrada per termes com “increïble”,
“sorprenent”, “impactant”, “genial”, “interessant”...
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El tercer concepte que normalment s’associa al Barri Vell de Girona és el seu
caràcter singular. En aquest cas, els visitants manifesten la seva satisfacció
perquè l’espai turístic no és la reproducció d’un escenari monumental
convencional, sinó una ciutat que té una personalitat pròpia molt definida,
uns elements particulars que la fan única. Hem integrat en aquesta categoria
els conceptes “diferent”, “original”, “especial”, “autèntica”, “significativa” o
“excepcional”. Aquesta és una consideració molt important, ja que en el nou
context turístic internacional, la singularitat, la diferència és un actiu molt
important

en

les

destinacions

contemporànies,

en

oposició

a

l’estandardització del model precedent.
Els

termes

“pintoresca”,

“artística”,

“ben

decorada”,

“romàntica”,

“elegant”, “panoràmica”, “rústica”, “típica” pertanyen a un mateix camp
semàntic: la ciutat escenari. En aquest cas, el visitant aprecia el valor estètic
del conjunt i la seva aptitud turística: és un escenari per a ser observat, per a
ser gaudir, és un espai de postal. Aquest concepte es complementa amb la
idea de la ciutat antiga, en la que els elements del patrimoni i l’harmonia
dels edificis li atorguen la condició de ciutat monumental: “medieval”,
“patrimonial”, “cultural”, “monumental”, “històrica”, “vella”...
Finalment, els visitants perceben la ciutat com un espai sensual, que apel·la
els sentits. Per tant, són conceptes que fan referència a l’experiència de la
visita, la forma com el recorregut ha afectat la percepció individual dels
turistes: “agradable”, “tranquil·la”, “acollidora”, “encantadora”, “fresca”,
“entretinguda”, “còmoda”, “deliciosa”, “simpàtica”...
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Taula 35. Freqüència absoluta dels adjectius del Barri Vell
Bonica
Molt bé
Ben conservada
M’ha agradat
Bona
Neta
Interessant
Encantadora
Agradable
Magnífica
Històrica
Impressionant
Meravellosa
Sorprenent
Normal
Tranqui-la
Cansada
Laberíntica
Complerta
Cultural
Original
Genial
Extensa

188
106
59
48
38
31
21
18
15
15
14
13
11
10
10
8
7
7
6
5
4
4
4

Adjectius i freqüència absoluta
Pintoresca
4
Enamora
Acollidora
4
Entretinguda
Petita
4
Fabulosa
Esplèndida
4
Fantàstica
Atractiva
4
Significativa
Monumental
4
Excepcional
Simpàtica
3
Abandonada
Autèntica
3
Còmoda
Estupenda
3
Fresca
Valuosa
3
Moderna
Desendreçada 3
Extraordinària
Diferent
3
Deliciosa
Típic
3
Panoràmica
Elegant
2
Ben decorada
Estreta
2
Excel·lent
Medieval
2
Bruta
Increïble
2
Especial
Única
2
Desorganitzada
Rústica
2
Espaiosa
Viva
2
Romàntica
Artística
2
Patrimonial
Gran
2
Impactant
Ordenada
2
Vella

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Font: Elaboració pròpia

4.5.3. La imatge particular de la ciutat
Amb l’objectiu de reconstruir la imatge turística percebuda de la ciutat, hem
considerat que la línia metodològica més eficient consistia, primerament, en
la identificació dels principals trets característics de la seva fisonomia urbana
i, segonament, en la valoració dels mateixos per part del visitant. És a dir,
hem volgut constatar quina és la imatge percebuda de Girona a partir de
valorar un conjunt de conceptes que es poden associar a la imatge del Barri
Vell. L’elecció d’aquests conceptes no ha estat aleatòria. De fet, hem optat
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per una relació semiològica resultant d’un estudi previ sobre “la construcció
social de la imatge turística de la ciutat de Girona” (Galí; 2003), on a partir
del joc dialèctic entre dues tensions es va poder definir i concretar quina és la
imatge emesa de la ciutat.
En línies generals, els resultats de l’estudi varen posar en evidència que la
imatge de Girona es va configurar seguint els cànons propis de la imaginació
romàntica: l’interès pel món medieval, el gust per la religiositat, la
idealització dels monuments, el diàleg a soles entre la cultura i l’individu,
etc. Alguns dels principals trets definitoris d’aquesta imatge es resumeixen a
continuació:
a.

Monumental. Per la magnificència d’una sèrie d’elements singulars que
sobresurten del conjunt, alhora, que s’integren en escenes o escenaris
urbans i que afavoreixen una concepció de ciutat monumental. De fet,
aquest adjectiu ha estat el més utilitzat per descriure-la.

b.

Elegant. La fisonomia de vila monumental, la rehabilitació i intervenció
urbanística de tot el Barri Vell, el procés de cromatització del
frontispici de les Cases del riu, la qualitat estètica del paisatge
metropolità, i la pervivència de la imatge idealitzada romàntica
matisada pels canvis urbans, li confereixen la personalitat de ciutat
elegant.

c.

Cristiana. Marcada per l’influx de l’atmosfera religiosa que emana per
tot el perímetre del Barri Vell. Antiga seu episcopal, Girona conserva
avui gran part del seu llegat religiós de vital importància per la
vertebració de la seva imatge turística.

d.

Buida. Solitària, silenciosa, tranquil·la, misteriosa, sense vida, sense
gent amb l’aspecte d’un museu, un aparador de cultura..., és la
metàfora d’una ciutat buida. Per contra, la imatge d’una Girona plena,
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bulliciosa, viva, troba el seu lloc en els espais de socialització del propi
casc antic.
e.

Medieval. Nucli emmurallat. Fortalesa amb els elements distintius
d’una ciutat de l’Edat Mitjana: carrerons estrets, foscos, laberíntics,
escales irregulars, muralles contundents, una Catedral única, un
important nucli històric...

f.

Laberíntica. Tancada, comprimida, atapeïda, formes urbanes que
s’endevinen, espais perduts... Elements particulars que matisen,
alhora, la imatge de ciutat medieval.

g.

Humida. La imatge de ciutat humida ve marcada per la forta pluviositat
de la zona i per la presència dels rius, i mantinguda pel gris de la pedra
del Barri Vell.

D’entrada, per tant, s’han tingut en compte totes aquestes imatges
simbòliques de la ciutat. Però, a més a més, hem afegit altres atributs més
vinculats a aspectes directament relacionats amb la gestió turística del
municipi com el grau de perillositat, l’estat d’ordenació i endreça del
perímetre urbà (neteja, senyalització, il·luminació...), la dispersió de l’espai
turístic (l’extensió) i, en conseqüència, el grau de fatiga. En definitiva, entre
el llistat d’atributs, es preguntava si el Barri Vell es correspon a la imatge
d’elegant, monumental, medieval, laberíntica, extensa, humida, cansada,
desendreçada, buida i perillosa.

369

Taula 36. Identificació dels atributs que defineixen el Barri Vell de Girona
Atributs
Elegant
Monumental
Medieval
Laberíntica
Extensa
Humida
Cansada
Desendreçada
Buida
Perillosa

%
76.50
76.32
65.98
49.25
39.66
30.64
26.32
17.11
16.17
5.45
100 %

Font: Elaboració pròpia

De les respostes obtingudes podem dir que Girona és en essència una ciutat
elegant, monumental i medieval. Com es desprèn de la taula 36, més del 76%
dels enquestats varen considerar Girona una ciutat elegant i monumental.
Junt a aquests conceptes s’hi afegeix la imatge de ciutat medieval, amb un
66% de respostes afirmatives. I, gairebé el 50% dels visitants varen considerarla, també, laberíntica. Per tant, d’entrada, sembla que aquella imatge que
des dels inicis de turisme (s. XIX) s’ha volgut projectar de la ciutat és la
mateixa que la imatge percebuda per part del turista.
Per contra, Girona no és percebuda ni com una ciutat cansada, tot i la
dificultat d’accés a determinades àrees; ni desendreçada, sembla que
l’arribada de milers de turistes no afecta en el deteriorament urbà; ni buida,
és a dir, no es percep com una ciutat morta, sense vida (sense locals i sense
visitants), ni tan sols com una localitat museitzada, contràriament al que
passa amb la seva imatge emesa. Finalment, ens sembla molt significatiu que
només el 5,45% dels turistes la considerin perillosa, ja que això posa de
manifest que el Barri Vell de la ciutat es configura com un espai protegit,
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calmós, apte per la passejada, i Girona com una ciutat turística molt segura.
Un dels factors sovint més valorat entre els turistes d’una destinació turística.
Si recorrem novament als resultats de la taula 36, veurem com aquests grups
d’adjectius es poden associar en funció de la valoració percentual obtinguda.
És a dir, un primer grup d’adjectius fan referència a Girona com una ciutat
monumental, elegant i medieval. Un segon grup, la defineix com ciutat
laberíntica. El tercer, amb un percentatge que oscil·la entre el 25% i 45% de
les respostes afirmatives, uneix els adjectius extensa, cansada i humida.
Finalment, el quart grup amb un percentatge inferior al 25% dels casos
afirmatius, associa una ciutat buida, desendreçada i perillosa. A priori sembla
que es pot establir una relació entre els atributs de cada grup. D’una banda,
els tres adjectius que fan referència a aspectes negatius de la ciutat (buida,
desordenada i perillosa) tenen un percentatge de respostes afirmatives
inferior al 25%. D’una altra banda, els tres més positius (elegant, monumental
i medieval) tenen el percentatge de respostes afirmatives més elevat (entre
el 65% i el 80% dels casos). Aquí s’apropa l’atribut de laberíntica, molt
associat a la imatge de medieval. Finalment, en un grup intermig hi trobem
els adjectius que més es relacionen amb la dimensió espacial del casc antic:
extensa, cansada i, també, humida.
Per tal de determinar el grau de relació entre aquests conceptes, hem portat
a terme una anàlisi de clúster. L’anàlisi de clúster o taxonomia numèrica és
una tècnica d’anàlisi de dades que cerca la formació de grups anomenats
clústers, a partir de les observacions (o individus), de forma que dintre dels
grups es reuneixin les observacions més homogènies i que els grups obtinguts
siguin el més heterogenis possible.
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Gràfic a 13. Dendograma de la relació entre els atributs del Barri Vell

Font: Elaboració pròpia

El mètode que s’ha utilitzat és un mètode jeràrquic basat en la distància
euclidiana al quadrat. La gràfica 13 mostra l’agrupació de les variables a
partir de les mínimes distàncies entre elles. Així, podem comprovar que els
atributs negatius (perillosa, buida, desendreçada i, en menor mesura,
cansada) solen estar relacionats, tot i que tenen una freqüència molt inferior.
Per contra, la distància entre els atributs positius (elegant, medieval,
monumental) és més elevada, de manera que malgrat que tenen una
freqüència molt alta, no estan molt relacionades entre sí: en tot cas, els
atributs apareixen vinculats en el dendograma.
En l’anàlisi de clúster, podem disposar també d’una matriu de distàncies
entre els atributs, tal i com es mostra a la taula 37. El valor de la cel·la
mostra la distància euclidiana entre cada atribut; en general, es constata el
que hem observat en el dendograma, és a dir, una difícil associació entre els
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atributs positius o neutres, separats entre sí per distàncies altes i, en contra,
una certa agrupació dels atributs negatius. En altres paraules, aquells
visitants que estan d’acord amb un atribut negatiu de la ciutat, tenen
tendència a destacar també els atributs negatius. Per contra, els atributs
positius no presenten aquesta regularitat i tenen un comportament molt més
dispers.
Taula 37. Matriu de relacions entre els atributs que defineixen el Barri Vell
a partir d’una anàlisi de conglomerats jeràrquics
Ele
Elegant
Monumental
Perillosa
Laberíntica
Desendreçada
Extensa
Humida
Medieval
Buida
Cansada

211
386
281
364
290
302
218
345
327

Mon

381
276
359
261
315
205
356
338

Per

275
104
206
166
346
95
145

Lab

229
243
265
255
252
250

Des

222
200
330
137
179

Ext

226
272
221
213

Hum

278
153
213

Med

309
327

Bui

168

Font: Elaboració pròpia

La taula 38 mostra la relació entre el nivell de congestió i la imatge de la
ciutat. Com es pot comprovar, els valors mitjans es donen quan el grau de
congestió és regular. Per tant, tant si la saturació és elevada com si és baixa,
la percepció difereix del comportament normal. El grau de saturació alt
genera una sensació de massificació, que el turista valora negativament pel
fet de pensar que el seu comportament és el mateix que milers de persones
amb qui no s’identifica. A més, Urry (1990) en la seva anàlisi sobre els
components estructurals del turisme, ja identifica el conflicte del consum
col·lectiu de imatges creades per ser consumides de forma individual. D’altra
banda, però, quan determinats visitants ens mouen en un espai on la
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presència de visitants o residents no és perceptible, la sensació de solitud pot
ser negativa: sembla com si haguéssim entrat en un escenari, en un espai tan
solitari que ens sentim perduts.
Resulta interessant constatar el comportament dels tres atributs més
freqüents. Elegant és un atribut molt sensible a la congestió, de manera que
l’increment de visitants redueix aquesta percepció. En altres paraules, el
concepte d’elegància sembla estar relacionat amb un consum individual.
Monumental és un atribut centrat en les congestions mitjanes: els extrems fan
reduir aquest percentatge, ja sigui perquè l’elevada densitat faci minvar
l’apreciació del patrimoni com que la baixa congestió transmeti una sensació
de “aturístic” o poc rellevant. Curiosament, la concepció de ciutat medieval
està relacionada de forma positiva amb la densitat: quan més visitants, major
és la consideració de ciutat medieval.
Taula 38. Identificació dels atributs que defineixen el Barri Vell, segons el
grau de saturació durant la visita
ADJECTIUS

Altíssima

Alta

Mitjana

Baixa

Elegant
Monumental
Perillosa
Laberíntica
Desendreçada
Extensa
Humida
Medieval
Buida
Cansada

65,00
70,00
0,00
65,00
30,00
50,00
20,00
75,00
0,00
5,00

71,96
81,31
5,61
52,34
18,69
38,32
28,97
68,22
14,02
27,10

77,88
77,88
3,37
49,52
14,42
42,31
31,25
62,50
17,79
26,44

78,32
72,73
10,49
49,65
19,58
35,66
34,27
68,53
20,28
28,67

Molt
baixa
79,63
72,22
1,85
35,19
12,96
38,89
25,93
64,81
9,26
25,93

Total
76,50
76,32
5,45
49,25
17,11
39,66
30,64
65,98
16,17
26,32

Font: Elaboració pròpia

Segons el nombre de nodes vistos, els resultats obtinguts són prou significatius
com per fer-hi una atenció especial, tal i com es palesa a la taula 39.
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D’entrada és evident que quan menys nodes es visiten més elegant i
monumental es percep la ciutat, però alhora també, més perillosa,
desendreçada i buida. El més significatiu és que quan més nodes es visiten (7
o més) la sensació de laberint s’incrementa i, també, la imatge de ciutat
medieval. Quan més penetrem la ciutat, més ens movem, més hi passegem i
més diversitat d’elements anem descobrim, més anem perdent la noció del
temps i de l’espai, i més perduts ens sentim. Lògicament, aquesta situació
s’incrementa notablement en una ciutat com Girona amb pendents, carrers
estrets i tortuosos, escalonats, de traces medievals, un barri vell amb una
estructura i una trama molt densa i embrollada..., en definitiva, un laberint
urbà. Al mateix temps, la imatge de ciutat medieval es pressuposa en gran
mesura d’aquesta visió de ciutat laberíntica. A més la potència arquitectònica
de molts dels monuments fan perviure la idea de nucli medieval i reforcen la
imatge d’espai mil·lenari.
Els visitants amb un número de nodes entre 2 i 4, la gran majoria dels
visitants de la ciutat, són els que mostren un comportament més similar a la
mitjana. Podríem concloure, per tant, que les percepcions singulars es
corresponen amb dos situacions extremes. En primer lloc, aquells visitants
que tenen un contacte pràcticament nul amb el patrimoni (segurament
relacionats amb l’itinerari segon) i que es guien, per tant, per les imatges
prèvies i no per l’experiència real. En segon lloc, els visitants que han mostrat
un grau de consum del patrimoni molt més elevat i que estan, per tant,
condicionats per una experiència més singular, allunyada sovint de les imatges
a priori.
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Taula 39. Identificació dels atributs que defineixen el Barri Vell, segons el
número de nodes visitats
ADJECTIUS
Elegant
Monumental
Perillosa
Laberíntica
Desendreçada
Extensa
Humida
Medieval
Buida
Cansada

0a1
85,12
91,74
13,22
52,07
24,79
43,80
28,93
71,90
17,36
23,14

2a4
79,42
68,23
5,05
41,52
14,80
37,91
33,94
59,93
20,22
28,52

5a6
66,67
80,00
1,11
58,89
20,00
41,11
22,22
71,11
5,56
24,44

7o+
54,55
77,27
0,00
70,45
4,55
36,36
31,82
77,27
9,09
25,00

Total
76,50
76,32
5,45
49,25
17,11
39,66
30,64
65,98
16,17
26,32

Font: Elaboració pròpia

4.5.4. La percepció dels nodes
El treball evidencia que la ciutat de Girona, com la resta de ciutat
monumentals, gravita sobre tres elements bàsics: els serveis (comercials,
recreatius, turístics...), els carrers (els itineraris, l’atmosfera, els escenaris) i
els nodes. Tots els autors coincideixen en destacar la rellevància dels nodes,
dels sight seens, en la pràctica del consum turístic del patrimoni. En l’estudi
dels itineraris, hem constatat que amb l’excepció del segon model la resta de
recorreguts es fonamenten en l’accés a una o vàries àrees patrimonials de la
ciutat.
Per això, l’enquesta ha integrat preguntes relacionades amb la percepció que
els visitants de Girona tenen dels diversos elements del patrimoni. Aquesta
percepció es basa en dos models de preguntes, molt freqüents en els estudis
de mercat. En primer lloc, ens interessem pel record espontani, és a dir,
aquells nodes que el visitant destaca al final del seu recorregut sense que
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l’enquestador suggereixi cap resposta. En segon lloc, interroguem els visitants
sobre la seva valoració (en una escala entre 1 i 7) d’una selecció de 14 nodes
de la ciutat.
Gràfic a 14. Els monuments més atractius identificats de forma espontània
0
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21.1

Call Jueu

18.8

Sant Feliu

12.6

Banys Àrabs
Bonastruc

8.1

Muralles

7.9
7.1

Rambla

6.6

Tresor
P. Arqueològic

5.8

ciutat

5.4

Jardins Francesa

3.9

Sant Pere

3.2

Alemanys

3.2

carrers

2.8

cases Onyar

2.6

Força

40

2.2

St. Domènec

1.5

Agullana

1.3

St. Martí

1.1

Font: Elaboració pròpia

La primera pregunta fa referència a la identificació espontània dels principals
nodes de la ciutat, a partir de la pregunta: “Quins són els monuments que més
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els hi ha agradat?”. La gràfica 14 mostra els resultats de l’enquesta. La
lectura més immediata de la representació és que la Catedral és el node de
referència de la ciutat: Un 85,2% dels visitants la consideren entre els
monuments que els hi ha causat un impacte positiu més elevat; és un
percentatge pràcticament idèntic al percentatge de visitants que han accedit
a la plaça de la Catedral (un 86%) i superior al percentatge de turistes que han
entrat a la Catedral (un 75%). D’aquesta forma constatem una vegada més que
l’experiència turística de la ciutat de Girona té com a centre de gravetat (o,
si es vol, com epicentre) la seva seu. En l’estudi creuat de la informació, hem
constatat que aquesta valoració positiva també es correspon amb els visitants
de l’itinerari segon, que no accedeixen a la Plaça de la Catedral; aquesta
circumstància s’explica pel fet que la Catedral és un node visible des de molts
punts del Barri Vell (per exemple, des de la Rambla), de manera que la seva
presència és una constant en els recorreguts urbans.
Molt lluny dels valors de la Catedral, però amb un percentatge significatiu hi
trobem tres peces del patrimoni com el Call Jueu, l’església de Sant Feliu i els
Banys Àrabs. És interessant destacar que el triangle romàntic de la imatge e
Girona, que té els seus orígens en el segle XIX, estava format precisament per
la Catedral, els Banys Àrabs i Sant Feliu. L’única peça que s’ha integrat en la
percepció col·lectiva de la ciutat és el Call Jueu (un 21,1% el cita de forma
espontània), unit amb el centre Bonastruc ça Porta (que representa un 8,1%
del total). Per tant, l’experiència patrimonial de Girona es troba vinculada
amb la combinació dels elements clàssics de la ciutat i la incorporació del
conjunt jueu, un dels factors de diferenciació més significatius del Barri Vell
de Girona, en relació amb altres destinacions monumentals.
Entre el 2 i el 10% dels casos, hi predominen els arcs que esdevenen nodes, és
a dir, els espais de recorregut de Girona que actuen com a peces del
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patrimoni similars a una església o un palau. Aquest és el cas, per exemple,
del Passeig Arqueològic, les Muralles, les Rambles, els carrers del Barri Vell o
el carrer de la Força. En contrast, alguns elements emblemàtics del patrimoni
de la ciutat resten totalment invisibles als ulls dels visitants, com per exemple
Sant Pere de Galligants (un 3,2%), el Palau dels Agullana (1,3%), Sant Nicolau
(0,1%)…
La segona pregunta que ens permet avaluar la percepció dels nodes de la
ciutat és una avaluació escalar de 14 nodes seleccionats entre el conjunt de
nodes de la ciutat. El criteri de selecció ha estat doble: en primer lloc, hem
integrat els nodes més atractius, els que tenen una major identificació en
l’imaginari col·lectiu de la ciutat; en segon lloc, hem seleccionat aquells
nodes que representin la diversitat de l’oferta patrimonial de Girona (carrers,
elements antics, elements contemporanis, esglésies, palaus…). El visitant
avaluava cada node a partir de la seva imatge gràfica, que era presentada per
l’enquestador.
La taula 40 relaciona el grau de valoració espontània de cada node, amb la
valoració induïda dels nodes a partir de la pregunta de l’enquestador. La
primera columna indica el percentatge de visitants que han avaluat el node
després de veure la fotografia i evocar la visita, mentre que la segona
columna són les respostes espontànies, sense cap referència prèvia i
reprodueixen els valors presentats en el gràfic 20.
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Taula 40. Percentatge de visitants que reconeixen els monuments de
forma espontània o de forma induïda
Monuments

Induït

Espontani

Catedral

89,8

85,2

Banys Àrabs

24,4

12,8

La Lleona

49,6

0

Sant Pere de Galligants

14,1

3,2

Sant Nicolau

10,2

0

Sant Domènech

11,3

1,5

Pia Almoina

35,3

0

Fontana d'Or

12,8

0

Agullana

17,9

1,3

Ajuntament

19,4

0

Sant Feliu

71,8

18,8

Cases de l'Onyar

68,2

2,6

Bonastruc Sa Porta

21,2

8,1

Carrer de la Força

57,9

2,2

Font: Elaboració pròpia

La lectura de la taula ens permet fixar tres grans grups de nodes. Els primers
són aquells que presenten percentatges relativament alts tant en la valoració
espontània com en la induïda i que es corresponen amb els nodes que hem
denominat estrella en la figura 3 (pàgina 69), amb l’excepció de la Lleona: la
Catedral, els Banys Àrabs, Sant Feliu i el Centre Bonastruc ça Porta. Un grup
reduït de nodes no han estat esmentats en la pregunta espontània, però hi
apareixen en el moment en què es presenten: la Lleona, la Pia Almoina, les
cases de l’Onyar i la Força. La resta de nodes tenen un percentatge de
reconeixement molt baix, inferior al 20%.
La taula 41 mostra els resultats de la valoració sobre els diferents nodes, així
com la dispersió dels valors, que recordem fluctuen entre 1 (valor mínim) i 7
(valor màxim). La Catedral és el node més valorat pel visitant, amb una
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puntuació mitjana de 6,31 punts, una estimació molt positiva, sobretot, si
tenim en compte que més del 80% dels visitants han estat a la Catedral. És
molt significatiu, a més, que gairebé el 40% del total de visitants li hagin
atorgat la puntuació màxima. De fet, la Catedral és l’element diferencial de
la ciutat i en cert sentit l’únic que es visita sempre (amb l’excepció de
l’itinerari comercial o les segones visites en l’itinerari de les muralles). És el
sight seen per excel·lència, allò més mitificat i, per tant, allò que tendeix a
concentrar l’atenció del visitant.
Taula 41. Valoració dels nodes de la ciutat (mitjana)
Monuments

Mitjana

Desv.Típ.

Mínim

Màxim

Catedral

6,31

0,882

1

7

Cases de l'Onyar

5,71

1,001

3

7

Carrer de la Força

5,55

0,986

2

7

Sant Pere de Galligants

5,53

1,082

3

7

Agullana

5,53

0,897

2

7

Bonastruc Sa Porta

5,40

1,279

2

7

Sant Feliu

5,29

1,078

2

7

Banys Àrabs

5,18

1,160

2

7

Sant Domènech

4,95

0,928

2

7

Sant Nicolau

4,78

1,192

2

7

Pia Almoina

4,77

0,991

3

7

Ajuntament

4,59

1,033

2

7

Fontana d'Or

4,50

1,388

1

7

La Lleona

4,35

1,500

1

7

Font: Elaboració pròpia

A continuació, els recursos més valorats pels visitants són les cases de
l’Onyar, el Carrer de la Força, el Palau dels Agullana i Sant Pere Galligants,
amb unes puntuacions respectives de 5,71, 5,55 i 5,53. Les cases de l’Onyar
són, juntament amb la Catedral, una de les imatges més consolidades (des de
la dècada dels 80) de la ciutat. El projecte de rehabilitació de les cases del
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riu, va suposar per Girona un canvi d’imatge fruit de l’endreça i cromatització
de les façanes; una imatge que li dóna un aspecte totalment harmònic. El
carrer de la Força és un dels espais oberts més representatius de la imatge de
ciutat medieval: estreta, obscura, humida, de façanes opaques, infinita...
Gairebé de pas obligat per qualsevol turista, és la viva imatge del temps
passat i la permanència. Per la seva banda, el Palau dels Agullana també s’ha
consolidat com una referència visual molt significativa en les imatges
promocionals de la ciutat. Resulta molt significatiu que els nodes més valorats
després de la Catedral, no siguin en essència, monuments sinó escenaris.
Finalment, pel que fa als recursos menys valorats, la Lleona rep la puntuació
més baixa amb un 4,32, seguida per la Fontana d’Or (4,50) i l’Ajuntament
(4,59). Tanmateix, els tres elements superen la puntuació de 4 que és el valor
mig. S’ha de tenir en compte però, que els nombre de casos en aquests
elements ha estat molt poc representatiu, de manera que la lectura ha de ser
molt matisada.
Aquests valors es poden complementar amb els resultats que es presenten a la
taula 42, en la que podem veure el percentatge de valoració de cada node.
L’anàlisi de la taula ens permet establir les següents conclusions:
a.

La Catedral reforça la seva rellevància singular. La mitjana és 6,31 i la
moda (el valor més freqüent és 7). Gairebé la meitat dels visitants (un
49,37%) ha atorgat a la seu el valor més elevat. D’aquesta forma, es
reitera el paper hegemònic de la Catedral en la jerarquia dels nodes de
la ciutat.

b.

Un segon grup de nodes està format per nodes que tenen una puntuació
elevada, superior al 5,5 i que igualment presenten una dispersió
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reduïda. En tots ells, la moda (el valor més freqüent) és la valoració de
6: les cases de l’Onyar, el carrer de la Força, Sant Pere de Galligants i
el Palau dels Agullana. Com hem comentat, són quatre nodes que tenen
un fort component d’escenari, una mena de postal urbana.
c.

Tenen un valor mitjà altres nodes amb una mitjana a l’entorn de cinc,
amb una dispersió baixa i una moda igualment de cinc. Seria, per tant,
un tercer grau en la jerarquia dels nodes urbans, sempre en el context
d’uns valors elevats. Pertanyen a aquesta categoria l’església de Sant
Feliu, Sant Domènec o la Pia Almoina. En aquest grup, també integrem
tres nodes rellevants que tenen una puntuació elevada, però amb una
dispersió significativa: el Centre Bonastruc ça Porta, els Banys Àrabs i
Sant Nicolau. En aquests tres nodes, els valors elevats són el resultat de
puntuacions molt altes combinades amb puntuacions neutres; són, per
tant, distribucions bimodals que generen percepcions diferents. Per
exemple, el Centre Bonastruc ça Porta té una puntuació mitjana de 5,4
i al mateix temps el segon percentatge més elevat de valors de 7 (un
22,12%). Són nodes que o bé resulten neutres o bé tenen una estimació
molt elevada.

d.

El darrer grup està format per nodes que tenen una puntuació relativa
més baixa, normalment amb unes desviacions altes. Es tracta de
l’Ajuntament (4,59), la Fontana d’Or (4,50) i la Lleona (4,35). Els dos
primers tenen una moda de 4, mentre que la Lleona és el node que
presenta un percentatge més elevat de nodes per sota de 4 (un 31,5%).
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Taula 42. Valoració dels nodes de la ciutat (percentatges)
Catedral
Banys Àrabs
La Lleona

1

2

3

4

5

6

0,63

0,21

0,42

1,26

10,25 37,87 49,37

100

-

1,54

8,46

14,62 30,77 34,62 10,00

100

1,52 10,61 19,32 20,83 23,86 15,53

Sant Pere de Galligants

-

-

5,33

Sant Nicolau

-

3,70

Sant Domènech

-

1,67

-

Pia Almoina

-

-

7,98

Fontana d'Or

1,47

Agullana

7

8,33

10,67 28,00 37,33 18,67

11,11 22,22 35,19 22,22

Total

100
100

5,56

100

31,67 38,33 25,00

3,33

100

32,98 39,89 12,77

6,38

100

2,94

20,59 29,41 19,12 17,65

8,82

100

-

1,05

2,11

4,21

Ajuntament

-

2,91

7,77

38,83 30,10 18,45

Sant Feliu

-

1,31

3,14

16,49 37,17 28,01 13,87

100

Cases de l'Onyar

-

-

1,93

12,40 19,83 44,35 21,49

100

Bonastruc Sa Porta

-

1,77

4,42

23,01 15,93 32,74 22,12

100

Carrer de la Força

-

0,32

2,27

11,04 31,49 38,64 16,23

100

38,95 43,16 10,53
1,94

100
100

Font: Elaboració pròpia

4.5.5. Els aspectes funcionals de la visita
El darrer epígraf de l’anàlisi dels visitants està dedicat a l’estudi de les
condicions o factors funcionals de la visita. En concret, hem considerat tres
informacions complementàries que ens ajudaran a definir el comportament
dels visitants en el Barri Vell de Girona. En primer lloc, presentarem els
resultats de la pregunta quarta (“Com ha obtingut informació de la ciutat?”),
la pregunta cinquena (“Ha visitat o té la intenció de fer-ho algun museu de la
ciutat?”) i la pregunta setena (“On està allotjat?”), que dóna lloc a un ampli
grup de subpreguntes. Aquestes dades ens permetran concloure els aspectes
més rellevants de la visita a la ciutat medieval de Girona.
Les fonts d’informació
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La taula 43 mostra que la font d’informació més important són els fulletons,
ja que representa pràcticament la meitat dels enquestats. Aquesta dada posa
de manifest la importància d’aquests opuscles no tant en la definició de la
imatge prèvia, com en la incidència en el comportament i la informació del
visitant sobre el terreny. La taula 43 mostra quins són els fulletons més
utilitzats pels visitants; els resultats són molt evidents: l’eina d’informació
essencial és el fulletó que edita l’Oficina de Turisme de Girona, que
representa pràcticament el 90% dels casos. És important destacar aquest fet:
el fulletó editat des de l’Ajuntament de Girona no actua com a font
d’informació prèvia, però sí juga un paper essencial en el comportament dels
visitants: la jerarquia dels nodes, els principals itineraris, la imatge de la
ciutat...
Taula 43. Fonts d’informació utilitzades per a la visita
Informació

%

Fulletons

45,30

Coneguts

36,84

Informador

31,02

Visites anteriors

25,38

Guia editada

18,98

Agència de viatges

16,73

Internet

12,78

Font: Elaboració pròpia

En segon lloc, pren rellevància la informació directa proporcionada per altres
persones, ja siguin informadors turístics o coneguts. Els primers han estat
considerats per un 31% dels visitants i representen la informació “oficial”, que
incideix més en els elements funcionals i menys en els elements psicològics.
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Taula 44. Fulletons de consulta
Quins fulletons?
Girona
Girona -Temàtics (museus, comerç...)
Costa Brava
Provinents d'altres localitats
Turisme de Catalunya
Altres
Total fulletons

Percentatge
89,47
2,02
4,45
2,83
0,81
0,40
100

Font: Elaboració pròpia

Com es veu en la taula 45, el principal informador és el guia turístic. Per tant,
els guies són també un vehicle de transmissió de la informació molt rellevant,
que pot incidir en els principals paràmetres del consum de la ciutat
monumental. Els segons han estat considerats per un 37% dels visitants i es
corresponen amb les informacions informals, amb una elevada credibilitat i un
component dual entre els elements funcionals i els psicològics.
Taula 45. Informadors dels visitants
Quins Informadors?

Percentatge

Guia

62,42

OIT altres localitats

21,82

Altres informadors

7,88

Hotels

4,85

Professors

3,03

Premsa

1,21

Total informadors

101,21

Font: Elaboració pròpia

Una quarta part dels visitants manifesten que una de les informacions de què
disposen en el moment de fer la visita és l’experiència prèvia. Per tant, un
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25% dels visitants accedeix a la ciutat no amb una imatge construïda per
altres fonts (els fulletons, les guies, les pel·lícules, les obres literàries...),
sinó amb els seus propis records, amb l’experiència passada. Aquest
percentatge és similar al comportament que s’ha registrat en altres localitats
monumentals. La gràfica 15 mostra el número de vegades que els turistes han
visitat Girona amb anterioritat, entre el col·lectiu que manifesta haver
realitzat una visita prèvia. Podem veure que la distribució és clarament
bimodal, de manera que hi predominen els valors més baixos (una o dues
visites prèvies) o els valors més alts, aquells que mostren una fidelitat molt
notable.
Gràfic a 15. Número de vegades que ha visitat Girona anteriorment
40
35
30

28.5

%

25

21

20

16.2

17.7

15

10

10

8.5
2.3

5

0.8

0
1

2

3

4

5

6

7

8o+

vegades
Font: Elaboració pròpia

La quarta font d’informació de la que disposen els visitants és la guia de
viatge. Les guies són un dels elements de referència turística per excel·lència,
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ja que intervenen no només de forma directa, sinó també de forma indirecta.
Les principals guies són una referència en altres mitjans, com els reportatges,
les revistes o els articles de premsa i tenen una forta influència en la creació
o difusió dels elements que articulen l’oferta turística. En el cas de la ciutat
de Girona, aproximadament un 20% dels visitants ha declarat que una de les
fonts d’informació han estat les guies editades. La taula 46 mostra les
principals guies que han consultat els visitants: hi destaquen les guies
franceses Michelin i Routard, que representen aproximadament la meitat del
total.
Taula 46. Guies de consulta
Quina Guia?

Percentatge

Michelin

23,71

Routard

20,62

Guia Blava

1,03

Turespaña

3,09

Guies de Carreteres

2,06

Altres

49,48

Total guies

100

Font: Elaboració pròpia

Finalment, les altres fonts de consulta que han emprat els visitants presenten
també valors significatius. Hi destaca el paper rellevant de les agències de
viatges, que tenen una incidència molt inferior en les ciutats monumentals,
amb un 17% dels casos. Amb tota probabilitat, les agències són receptives o
sucursals de les agències emissores i faciliten la creació de visites facultatives
des dels espais turístics. La darrera dada és igualment significativa: un 13%
dels visitants s’han informat en la xarxa d’Internet, el que demostra la
importància creixent d’aquesta eina de transmissió de la informació.
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L’accés als museus de la ciutat
La segona dada relacionada amb els factors funcionals de la visita està
relacionada amb l’afluència als museus de la ciutat. La pregunta cinquena
s’expressava en aquests termes: “Ha visitat (o pensa visitar) alguns dels
museus de la ciutat?”. L’objectiu és evident. Ens interessa determinar el pes
de l’oferta museística de la ciutat en la concepció de la visita dels turistes de
Girona.
Sabem que els museus poden jugar un paper rellevant en la definició dels
objectius de la visita en les ciutats monumentals. De fet, els museus
intervenen de quatre formes en l’experiència turística: (a) actuen com a
nodes integrats en la jerarquia de la ciutat, tant pel contingut (les
col·leccions) com pel conti nent (els edificis singulars on normalment se situen
els espais museístics); (b) la programació dels museus (exposicions,
conferències, mostres, instal·lacions temporals...) s’integra en l’agenda
cultural de les ciutats i incrementa el número de programes culturals; (c) els
museus actuen sovint com a centres d’interpretació del patrimoni, ja que
presenten peces i discursos narratius relacionats amb l’espai monumental; i
(d) la nova museologia i el dinamisme d’alguns espais museístics pot
contribuir a millorar la imatge cultural d’una destinació.
En el cas de la ciutat de Girona, els museus no tenen una relació massa
estreta amb l’activitat turística de consum del patrimoni. En altres paraules,
els visitants que destinen el seu temps a descobrir els carrers i monuments de
la ciutat no utilitzen els espais museístics de Girona, que s’alimenten d’altres
segments de demanda. La taula 47 és molt explícita en aquest sentit.

389

Taula 47. Visita o predisposició a la visita dels museus de Girona
Tresor de la Catedral
Museu d’Art
Bonastruc ça Porta
Museu del Cinema
Museu Arqueològic
Museu d’Història de la Ciutat
Farmàcia de Santa Caterina

Ha visitat
14,7
2,1
12,2
0
3,8
2,4
0

Pensa visitar
3,0
3,4
2,4
2,1
3,2
5,3
0,9

Font: Elaboració pròpia

Girona disposa de dos equipaments museístics que tenen un nivell de
demanda significatiu: el Tresor de la Catedral i el Centre Bonastruc ça Porta,
amb un nivell de demanda superior al 10%. Aquests dos centres tenen dos
punts en comú: es troben situats en els principals corredors turístics de la
ciutat (l’interior de la Catedral i el carrer de la Força) i estan vinculats amb
dos referents bàsics de la imatge patrimonial de Girona (el Call Jueu i la
Catedral).
Si comparem aquests resultats amb la taula 8 (pàgina 279), veurem que la
visita observada a aquests dos espais va ser del 14,7% en el Tresor de la
Catedral i del 12,03%, en el cas del Centre Bonastruc ça Porta. Això vol dir
que aquests dos espais no han estat visitats prèviament per aquells turistes
que accedeixen a la ciutat medieval per segona o tercera vegada en la seva
estada a la ciutat. El desig de visita se situa en uns percentatges molt baixos
(3 i 2,4% respectivament), que unit a la dada anterior, ens permet intuir que
aquests dos espais són visitats només en els models de visita d’una sola
entrada al Barri Vell.
Cal destacar els baixos percentatges dels museus situats igualment en els
principals corredors turístics, com el Museu d’Art (2,1%) i el Museu d’Història
(2,4%), que contrasta amb el Museu Arqueològic, més perifèric i amb un nivell
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de visita lleugerament superior (3,8%). No hem detectat cap factor que
diferenciï els usuaris d’aquests equipaments de la resta dels visitants. En
aquest cas. En aquest cas, la distància entre la visita observada i la visita
declarada és lleugerament superior, excepte en el cas del Museu Arqueològic.
Resulta igualment molt significatiu l’elevat percentatge de visitants que
declara la intenció de visitar aquests espais, especialment el Museu d’Història
que té el doble de visitants potencials que visitants efectius.
Els dos museus situats en l’espai exterior al Barri Vell tenen un percentatge
de visita efectiva igual a 0. Cap visitant enquestat manifesta haver anat a
aquests equipaments. La intenció de la visita és del 2,1% en el cas del Museu
del Cinema i del 0,9% en el cas del Museu de la Farmàcia. Hem de tenir
present que l’estudi se centra només en els visitants que han accedit al Barri
Vell de Girona i que l’enquesta es realitza en el moment en què finalitzen la
visita patrimonial, el moment en què un percentatge dels visitants inicia una
segona visita per la “ciutat nova” on se situen aquests espais.

L’origen dels visitants i variables associades
La tercera dada que hem estudiat en l’enquesta per a la definició dels
aspectes funcionals de la visita és l’origen del visitant. Els estudis en les
ciutats

monumentals

demostren

que

els

principals

mercats

turístics

d’aquestes àrees són tres: els excursionistes que realitzen una estada d’un dia
des del seu lloc de residència i que és especialment rellevant en les
destinacions properes a una àrea metropolitana; els turistes que visiten la
ciutat com a principal motivació; i els turistes que realitzen un tour per
diferents ciutats monumentals. En el cas de Girona, podem afegir dos
categories més, que s’expliquen per la proximitat de la ciutat a les àrees
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turístiques del litoral. Hem volgut distingir entre els visitants que estan
allotjats a la Costa Brava i els que tenen com a lloc d’origen una altra
localitat turística, per tal d’avaluar el pes real de la marca Costa Brava en el
model turístic de Girona. La taula 48 mostra la distribució d’aquesta tipologia.
Taula 48. Origen dels visitants de Girona
Lloc d’allotjament

%
9,07
45,56
15,88
24,20
5,29
100

Girona
Costa Brava
Altra localitat
No està allotjat
Tour
Total
Font: Elaboració pròpia

La primera dada rellevant és que el 45,56% dels enquestats provenen de la
Costa Brava, és a dir, del lloc on passen les seves vacances. Això vol dir que
Girona es configura com el complement a una estada prolongada en una
destinació de litoral i no com a localitat nodal. Aquest fet explica el perquè
de les curtes estades a la ciutat (1 dia o ½ dia) i, per tant, voler prolongar el
temps de permanència del visitant, comportaria canviar els hàbits de consum
d’aquest tipus de turista o dirigir-nos a un nou prototipus de consumidor amb
poca presència en aquests moments.
La segona dada més significativa és la del grup de visitants que no estan
allotjats, és a dir, d’aquells que provenen directament del seu lloc de
residència, amb un percentatge del 24,20%. Es tracta de persones que es
desplacen des de la seva residència habitual per visitar la ciutat i tornar al
lloc

de

residència

en

el

mateix

dia;

tècnicament,

es

consideren

excursionistes, és a dir, visitants que no realitzen una pernoctació. La
magnitud d’aquest darrer percentatge ens indica la importància de Girona
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com a destinació de proximitat pel turisme interior. Per aquest turista de
proximitat, Girona s’insereix en un entorn conegut però, alhora, prou distant
com per esdevenir un espai turístic. Aquest tipus de visitant es caracteritza
per un baix grau d’estacionalitat (a diferència del model precedent), i per
tant, s’ha de tenir present en el moment de desenvolupar estratègies de
comercialització turística.
En termes quantitatius, el tercer col·lectiu el conformen aquells visitants que
provenen d’una altra destinació turística que no és la Costa Brava.
Representen un 15,88% del total d’enquestats. Tot i que el seu origen és
divers, la majoria provenen de la Costa del Maresme i la Costa Daurada, i de
Barcelona ciutat. Certament, mantenen una certa relació amb el primer grup,
però es diferencia per la distància: són destinacions turístiques més llunyanes.
Això afecta tant l’accessibilitat del turista (que disposa de menys temps de
visita) com la distància mental, ja que no relaciona la seva destinació amb la
ciutat de Girona i, per tant, pot tenir una major càrrega emocional.
Amb aquests tres percentatges que representen més del 85% dels visitants
locals, corroborem la idea que Girona és una destinació per excursionistes
(visitants que no pernocten a la ciutat), una destinació complementària i de
curta estada. És també molt significatiu veure com, només el 9% dels visitants
locals fan estada a la ciutat, és a dir, s’allotgen i, per tant, perllonguen la
seva visita almenys en dos dies. En termes qualitatius aquest grup és,
segurament, el més interessant com a model de turista local.
Finalment, l’última categoria que representa el 5,3% del total és la dels
visitants itinerants, és a dir, aquells turistes que estan en un tour (un viatge
amb una sèrie de trànsits, estades i visites curtes, tipus parades). Aquesta
tipologia realitza una parada a la ciutat dins un circuit més ampli.
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A més de la informació relacionada amb la localitat d’origen, el tractament
de la pregunta complexa 7 de l’enquesta ens permet conèixer altres variables
sobre el comportament del visitant: l’estada mitjana en la destinació
d’origen, el número de dies que el visitant ha passat en la seva destinació
abans de la visita a la ciutat, el moment de la decisió de la visita, les ciutats
visitades o amb intenció de visitar i el sistema de transport.

L’estada mitjana en la destinació d’origen
Les àrees d’origen dels visitants són molt diverses i presenten comportament
singulars. La gràfica 16 mostra l’estada declarada pels visitants en la localitat
d’origen; com és obvi, s’hi ha exclòs els excursionistes ja que no realitzen cap
pernoctació. El gràfic mostra com la destinació de Costa Brava es caracteritza
per estades mitjanes llargues, que afav oreixen la realització de visites
facultatives a les ciutats més properes. Per contra, les altres localitats tenen
una estada més reduïda, tant en el cas de Barcelona (les estades curtes són
pròpies del turisme urbà) com en l’Alt Maresme.
Els viatges més llargs es corresponen amb els tours: un 60% hi destina almenys
una setmana i un 25%, més de dues setmanes. El contrapunt és la ciutat de
Girona que, com la majoria de les ciutats monumentals, es caracteritza
perquè els turistes destinen un número de dies molt limitats a la seva estada
en la ciutat. Més del 95% dels enquestats hi destina menys d’una setmana i
més del 40% només està un o dos dies. La taula 49 mostra la distribució de
freqüències detallada dels visitants que pernocten a la ciutat de Girona. Tot i
que els valors són molt baixos, el número de dies supera amb escreix la
mitjana de pernoctacions dels hotels de Girona, perquè el turista que realitza
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una estada per motius d’oci o culturals es caracteritza per una estada molt
més llarga que l’altre segment propi de les destinacions urbanes: els visitants
per motius de negoci.
Gràfic a 16. Estada dels visitants en la destinació d’origen (dies)
100%
90%
80%
70%
+ 21

60%

15 - 21

50%

8 - 14
3-7

40%

1-2

30%
20%
10%
0%
Tour

Altres

Costa Brava

Girona

Font: Elaboració pròpia

Taula 49. Número de dies de pernoctació dels visitants allotjats a Girona
(%)
%
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
Més de 5 dies
Total

10,4
33,3
25,0
10,4
14,6
6,3
100

Font: Elaboració pròpia
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La decisió de viatjar a Girona
Després de definir els models d’estada de les destinacions d’origen, podem
esbrinar en quin moment de les seves vacances s’opta pel desplaçament a la
ciutat de Girona. La taula 50 compara la mitjana de dies de l’estada en els
diferents orígens amb el moment en què es viatja a la ciutat de Girona. La
Costa Brava i les altres localitats tenen una mitjana molt similar (si bé la
desviació és sensiblement més alta en el segon grup): la ciutat de Girona es
visita normalment el cinquè dia de l’estada en la destinació turística, és a dir,
en l’equador de l’estada. Per contra, els visitants que formen part d’un tour
arriben a Girona entre el tercer i el quart dia del recorregut com a mitjana,
sobre els nou dies de recorregut totals.
Taula 50. Dies de vacances realitzats en el moment de la visita a Girona

Costa Brava
Altres localitats
Tour
Girona

Dies de vacances realitzats
Mitjana
Desviació
4,80
1,06
4,85
4,22
3,74
3,03
2,02
2,21

Dies totals de l’estada
Mitjana
Desviació
10,16
6,86
8,88
5,94
9,21
5,61
3,65
4,24

Font: Elaboració pròpia

Totes les dades semblen indicar la mateixa conclusió. La decisió de la visita a
la Girona podria realitzar-se durant l’estada en la localitat turística d’origen.
És a dir, el visitant viatja a una determinada localitat (Begur, Calella o
Barcelona) i després d’uns dies en aquest nucli, opta per visitar la ciutat de
Girona. Per tant, malgrat la importància dels informadors turístics (els guies
acompanyants i les agències de viatges receptives), la ciutat de Girona es
podria plantejar una estratègia de comercialització en les destinacions
turístiques de referència i no en les ciutats d’origen d’aquests visitants.
Girona és una destinació complementària de les localitats turístiques veïnes i
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l’increment de la seva influència s’ha de basar en les actuacions en aquests
nuclis (marqueting in place). Un darrer apunt: Convé destacar que, en
general, les desviacions són elevades de manera que la mitjana recull
comportaments molt diversos.
Gràfic a 17. Moment en què s’ha pres la decisió de visitar Girona pels
excursionistes
0
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Font: Elaboració pròpia

De forma complementària, la gràfica 17 ens indica amb quants dies
d’antelació prenen la decisió de visitar Girona, els excursionistes. Es tracta
d’una pregunta oberta, que ha estat classificada en noves categories, si bé un
18% dels casos no s’han traduït a cap dada concreta (casos perduts). Sigui com
sigui, les dades evidencien de forma clara que la majoria dels excursionistes
opten per visitar Girona el mateix dia o el dia anterior: quatre de cada deu
excursionistes ha realitzat una elecció impulsiva. A més, hem d’afegir que un
30% dels excursionistes han decidit visitar Girona la setmana anterior i un 21%,

397

el mes anterior.
Motivacions de la visita
En els visitants que estan allotjats a la Costa Brava o bé en altres localitats
turístiques, ens hem interessat per saber quina era la motivació que els havia
mogut a desplaçar-se fins a Girona. És una pregunta oberta, que ha estat
classificada en sis grans conceptes; hem de tenir present que un turista podia
destacar dos o més motivacions, tot i que el més freqüent ha estat la definició
d’una motivació única.
En els dos casos, les motivacions més significatives han estat la recomanació
prèvia i la inclusió en una visita facultativa. Són dos motius oposats. Les
recomanacions recullen l’ampli ventall de respostes en les que els visitants
manifesten que la decisió de visitar Girona ha estat motivada per referències
(“perquè m’ho han recomanat uns amics”, “perquè ens ho han aconsellat a
l’Oficina de Turisme de l’Escala”, “perquè ens han parlat molt bé”, “perquè
hem seguit les recomanacions de la guia”...). Aquest motiu implica el 36%
dels casos de la Costa Brava i el 30% d’altres localitats. Reiterem, una vegada
més, la rellevància de la transmissió de la informació sobre Girona (ja sigui
espontània o turística) en el procés de decisió del viatge. Per tant, és
necessari continuar incidint sobre els prescriptors qualificats (operadors
turístics, revistes especialitzades, guies editades, guies turístics...).
A l’altre costat de la balança situem l’elevat percentatge de visitants que
manifesten com a única motivació per visitar Girona la seva inclusió en un
programa o una visita facultativa (“perquè forma part del programa”,
“perquè és una de les excursions que figura en el programa”, “perquè és una
visita ja programada”, “perquè forma part del paquet de visites que hem
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contractat a l’agència”...). En aquest cas, les diferències entre les dues
destinacions són molt notables: un 28% a la Costa Brava i un 52% en les altres
localitats. Per tant, la zona de l’Alt Maresme condueix un número important
de turistes cap a la Costa Brava sobretot a partir de visites programades.
Aquests turistes tenen una imatge molt vaga de la ciutat i del seu recorregut
està sovint condicionat per l’actuació dels guies acompanyants.
Gràfic a 18. Motivacions per visitar Girona entre els visitants que provenen
de la Costa Brava i d’altres localitats turístiques
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Font: Elaboració pròpia

La resta de motivacions tenen una influència molt residual. En tercer lloc,
podem destacar la motivació cultural amb uns percentatges similars entre els
dos col·lectius (a l’entorn del 10%); moltes vegades, aquesta motivació està
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acompanyada d’una de les anteriors. Hem de destacar l’elevat número de
visitants que han considerat com a argument fonamental de la seva visita
l’existència del call jueu. Aquesta peça singular de la trama urbana de Girona
li dota d’un valor afegit, un element únic, en relació amb altres nuclis
medievals propers.
Entre un 5% i un 8% dels visitants ha considerat que una de les motivacions
fonamentals ha estat la rellevància i la ubicació de Girona: “Hem visitat la
ciutat perquè és la capital”, “perquè és la localitat més important d’aquesta
zona”, “perquè està a prop de Blanes”, “anàvem cap a Figueres i ens hem
aturat a mig camí”, “perquè buscàvem una ciutat important”... Aquesta
circumstància ha estat destacada en diversos estudis: la geografia mental dels
visitants no es correspon amb la geografia dels residents. La jerarquia dels
elements urbans, les distàncies, els fluxos o la mateixa topografia dels
visitants segueix una mètrica particular. Per això, la capitalitat de Girona
només és considerada per un percentatge molt reduït dels turistes.
Finalment, destaquem que la funció d’espai complementari de l’activitat
turística del litoral està mencionada en un número molt baix de casos. Entre
un 10% o un 4% dels visitants del litoral han considerat que la principal
motivació de la visita a Girona era complementar, en certa manera, l’activitat
turística de la seva destinació de referència: compres, passeig... Novament es
confirma la idea que Girona no és percebuda ja com la ciutat alternativa en
els dies de pluja, ja que aquesta opció només ha estat escollida per un 7,5%
dels visitants de la Costa Brava i un rotund 0% dels visitants que estan
allotjats en altres localitats, com l’Alt Maresme o Barcelona.
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La cartografia de les visites facultatives
Girona es troba situada en una complexa jerarquia de nodes turístics que
configuren una cartografia de fluxos molt densa. Els visitants tendeixen a
canviar d’escala constantment en la seva experiència turística, de manera
que combinen l’escala local (l’espai d’acollida) amb una escala regional més
àmplia, que és l’espai turístic de referència. Per tal de determinar quin és el
paper de Girona en aque sta geografia del turisme, hem tractat dos preguntes
que es realitzen als visitants del Barri Vell: “Quines són les localitats que ha
visitat?” i “Quines localitats pensa visitar?”. Cal insistir en aquest punt: els
resultats no mostren el comportament general a les comarques gironines (que
només es pot conèixer amb una enquesta en origen), sinó els itineraris
turístics que han seguit aquells turistes que visiten també la ciutat de Girona.
En primer lloc, plantegem la representació cartogràfica en valors absoluts de
les localitats que formen part dels itineraris turístics de dos tipus de visitants:
els que estan allotjats a la Costa Brava i els que estan allotjats en altres
localitats. No hem representat les altres categories perquè els valors
individuals són molt baixos. La lectura d’aquests mapes es pot complementar
amb els resultats relatius que es presenten en les taules 73 i 74.
Els visitants que estan allotjats a la Costa Brava presenten una mobilitat
turística molt notable, tal i com es pot comprovar amb les taules i les
representacions cartogràfiques següents. Els dos centres de referència més
importants són Figueres i Barcelona; el primer nucli és l’espai de referència
de l’univers Dalí (juntament amb Portlligat i Púbol, amb valors molt inferiors),
mentre que Barcelona s’ha consolidat com la principal ciutat turística de
Catalunya si s’afegeixen els fluxos primaris i secundaris.
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Mapa 8. Localitats que han visitat els turistes que estan allotjats a la Costa
Brava

Font: Elaboració pròpia

A més d’aquests dos espais, els visitants de la Costa Brava es mouen de forma
preferent pels nuclis del litoral gironí. En aquest sentit, destaca especialment
els nuclis que configuren l’imaginari col·lectiu de la Costa Brava, els nodes
que actuen com a espais simbòlics del litoral: Cadaqués, Tossa, Pals o Begur,
tots ells amb percentatges superiors al 8%. Igualment, hem de destacar
l’elevat flux cap a destinacions turístiques consolidades com Roses, Platja
d’Aro, Lloret o Palamós. En aquest cas, els visitants no estan atrets pels
elements naturals o culturals del territori, sinó sobretot per la seva oferta
turística.
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Mapa 9. Localitats que tenen la intenció de visitar els turistes que estan
allotjats a la Costa Brava

Font: Elaboració pròpia

La representació cartogràfica i, especialment, la taula 51 ens permeten
comprovar que els fluxos turístics radials s’han extens cap a la segona i
tercera línia, especialment en els nodes d’interior que tenen una imatge més
universal, com Peratallada, Besalú o Banyoles. Resulta molt significatiu que
aquestes ciutats tenen un valor més elevat en la predisposició a la visita
(mapa 9) que en la visita efectiva (mapa 8).
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Mapa 10. Localitats que han visitat o pensar visitar els turistes que estan
allotjats en nuclis turístics que no pertanyen a la Costa Brava

Pensen visitar
Han visitat

Font: Elaboració pròpia

Finalment, tot i que no té un pes relatiu rellevant, hem de destacar la
creixent ampliació de la geografia turística de Catalunya. Els turistes que
estan allotjats a la Costa Brava i que visiten la ciutat de Girona tenen una
concepció molt àmplia de l’àrea d’influència turística, de manera que poden
visitar espais tan allunyats com Tarragona, Andorra o Port Aventura.
La representació cartogràfica difereix sensiblement en els turistes que estan
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allotjats en altres localitats. El mapa 10 representa els valors absoluts de
visitants que han freqüentat o pensen freqüentar els diversos espais de la
geografia catalana. Com és obvi, els valors s’han desplaçat cap al sud i se
centren en dos espais bàsics, com són l’Alt Maresme i la ciutat de Barcelona.
En aquest cas, la distància entre la predisposició a la visita i la visita efectiva
és encara més àmplia. En la taula 52, podem comprovar que els turistes que
estan allotjats en aquests espais manifesten la voluntat de visitar els nuclis
tradicionals de referència en la imatge de la Costa Brava amb una visió
escalar molt àmplia: Tossa (10,7%), Banyoles (9,52%), Besalú (8,33%),
Cadaqués (3,57%).
Els turistes que estan allotjats a Girona tenen un espai d’influència molt més
reduït, ja que l’estada mitjana és netament inferior als dos grups precedents.
Per això, les localitats visitades es limiten als nuclis de Barcelona i Figueres i,
en menor mesura, Tossa i Besalú. Barcelona i Figueres són també els espais
catalans més citats pels visitants que realitzen un viatge de tour, que s’amplia
a altres ciutats de l’Estat espanyol com Madrid, València o Andalusia.
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Taula 51. Nuclis que han visitat els turistes del Barri Vell de Girona
Localitats
Figueres
Barcelona
Cadaqués
Roses
Palamós
Tossa
Lloret
Pals
Begur
Sant Feliu de Guíxols
Besalú
La Bisbal
Platja d'Aro
Palafrugell
Blanes
Banyoles
L’Escala
Peratallada
Olot
Castelló d'Empúries
Calella de Palafrugell
Empuriabrava
Cap de Creus
Empúries
Tarragona
Montserrat
Port Aventura
Calella de la Costa
Andorra
Madrid
Andalusia
València

Costa Brava
19,09
15,35
15,35
14,11
13,28
12,45
11,20
9,54
8,71
7,88
7,47
7,47
7,05
6,22
5,81
5,81
5,81
4,56
3,73
3,73
3,32
3,32
2,90
2,90
1,66
1,24
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
4,76
36,90
1,19
1,19
0,00
10,71
11,90
5,95
2,38
1,19
3,57
1,19
0,00
3,57
8,33
3,57
0,00
1,19
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,76
5,95
1,19
13,10
5,95
1,19
0,00
0,00

Girona
6,25
12,50
0,00
0,00
0,00
4,17
0,00
2,08
2,08
0,00
4,17
0,00
0,00
0,00
2,08
2,08
0,00
2,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,08
6,25
0,00
0,00
2,08
0,00
4,17
0,00
0,00

Tour
14,29
39,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,57
0,00
0,00
0,00
14,29
7,14
7,14

Font: Elaboració pròpia
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Taula 52. Nuclis que tenen la intenció de visitar els turistes del Barri Vell
de Girona
Localitats
Barcelona
Figueres
Cadaqués
Tossa
Besalú
Ruta Dalí
Banyoles
Pals
Montserrat
Empuriabarva
Olot
Roses
Port Aventura
Tarragona
Escala
Peratallada
Peratallada
Blanes
Andorra
Begur
Sant Feliu de Guíxols
Empúries
Lloret
Platja d'Aro
Palafrugell
La Bisbal
Cap de Creus
Castelló d'Empúries
Palafrugell
Calella de la Costa

Costa Brava
18,26
12,45
7,88
6,64
6,64
5,39
4,98
4,15
4,15
3,32
2,90
2,90
2,07
2,07
2,07
1,66
1,66
1,66
0,83
0,83
0,83
0,83
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,00

Altres localitats
13,10
13,10
3,57
10,71
8,33
3,57
9,52
2,38
2,38
0,00
2,38
1,19
2,38
1,19
0,00
1,19
1,19
0,00
2,38
1,19
0,00
0,00
4,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,38

Girona
14,58
6,25
4,17
2,08
0,00
2,08
2,08
4,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,08
4,17
2,08
2,08
0,00
0,00
6,25
0,00
2,08
0,00
2,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Font: Elaboració pròpia
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Els mitjans de transport
Girona es troba situada en un punt estratègic de la geografia catalana. A tan
sols 30 km de la Costa Brava, 90 km de Barcelona i 90 km del sud de França,
se situa a menys d’una hora de viatge dels principals focus d’atracció turística
catalana, amb els quals la ciutat es troba comunicada per carretera. L’oferta
de serveis ferroviaris és també variada i constant. Pràcticament cada hora hi
ha un servei de tren entre Girona i la capital catalana en ambdós sentits. A
més, Girona és parada obligatòria per molts dels serveis internacionals i de
llarg recorregut. Tanmateix, aquest mitjà de transport resulta menys
significatiu turísticament que la carretera.
Els dos mitjans de transport bàsic per accedir a la ciutat són l’autobús i
l’automòbil. L’afluència de vehicles de carretera a la ciutat, tant de cotxes
com d’autobusos, s’ha canalitzat, principalment, al pàrquing de la Copa situat
a l’entrada nord del Barri Vell, davant el Pont de Sant Feliu. Aquest aspecte
és determinant pel turista, ja que una part molt significativa (75%)
accedeixen al Barri Vell des d’aquest punt.
La taula 53 mostra els resultats més significatius d’aquesta dada. L’automòbil
és el sistema de transport més utilitzat pels visitants de la Costa Brava i pels
excursionistes, amb un percentatge que se situa a l’entorn del 60%. En el cas
de la Costa Brava, aquest valor demostra que els visitants de la Costa Brava
tenen una mobilitat notable, ja que disposen del seu propi vehicle, de manera
que els fluxos turístics des del litoral depenen en bona mesura de la
informació individual i les preses de decisions singulars dels turistes. Per
contra, un terç dels turistes de la Costa Brava accedeixen a Girona amb un
autobús, és a dir, formen part d’una visita facultativa. Resulta interessant
destacar que els excursionistes (aquelles persones que pernocten en el seu
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lloc de residència habitual) mostren una distribució molt similar: només un
terç es desplacen amb autobús regular.
En el cas dels turistes que provenen de Barcelona o de l’Alt Maresme, la
situació és inversa. Ara, dos terceres parts dels visitants accedeixen a Girona
amb autocar, mentre que només un 30% utilitza el seu propi vehicle (els
vehicles de lloguer tenen una incidència relativa gairebé nul·la). Això
demostra una afirmació que hem reiterat en altres punts del treball: els
turistes que provenen d’aquest espai visiten la ciutat de Girona, especialment
a partir d’un viatge organitzat.
Taula 53. Mitjà de transport per accedir a la ciutat
Altres localitats
Bus
Bus regular
Cotxe
Moto
Tren

Excursionistes
62,20
0,00
30,49
0,00
7,32

Bus
Bus regular
Cotxe
Moto
Tren

Costa Brava
23,08
3,08
64,62
0,77
8,46

Bus
Bus regular
Cotxe
Moto
Tren

35,42
2,50
60,83
0,00
1,25

Font: Elaboració pròpia

Cal destacar, finalment, el pes relatiu del ferrocarril que té una incidència
relativa entre els excursionistes i els turistes que provenen d’altres
comarques. En el futur, és probable que aquest percentatge s’incrementi amb
l’arribada del TGV i la reducció del temps de recorregut des d’altres espais de
referència.
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5. LA LÒGICA DELS RECORREGUTS. UN ESTUDI DEL
CONSUM DEL PATRIMONI A PARTIR DE L’ANÀLISI
MULTIVARIANT
“Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen
equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de
falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble: La
enumeración, si quiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante
gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces; ninguno
me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin
superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue
simultáneo: lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es.
Algo, sin embargo, recogeré”
Jorge Luis Borges, El Aleph

En un dels seus viatges per Andalusia, Escher es va captivar per la lògica
geomètrica dels mosaics de l’Alhambra de Granada. Escher va demostrar que
els dibuixos artístics seguien unes lleis, aparentment invisibles, que trencaven
l’entropia immediata de les línies de l’Alhambra. Per això el gravador
neerlandés afirmava sovint que es trobava més a prop dels matemàtics que
dels artistes. Algunes de les seves obres estan inspirades en conceptes
matemàtics com la cinta de Moebius, els espais fractals o la projecció de
l’espai tridimensional en el pla. Aquest capítol segueix, en part, aquest camí:
el recurs a eines matemàtiques (essencialment, els instruments convencionals
de l’estadística) ens ha de permetre esbrinar, ni que sigui parcialment, les
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lleis ocultes que expliquen el trànsit caòtic dels visitants per la geometria del
Barri Vell.
Per tal de dibuixar la lògica dels recorreguts, hem seguit tres camins:
a.

En primer lloc, s’estudia la influència de determinats factors externs en
el comportament dels visitants: la meteorologia, els ponts d’entrada, la
congestió... En aquest cas, el recurs estadístic ha estat simplement la
presentació de matrius en les que es poden comparar els efectes dels
factors estudiats.

b.

El segon epígraf realitza una anàlisi de les relacions existents entre les
diferents variables a partir d’una anàlisi de components principals. En
aquest cas, l’objectiu ha estat determinar quines variables numèriques
relacionades amb el comportament dels visitants estaven relacionades
entre sí.

c.

Finalment, el tercer epígraf presenta els resultats d’una anàlisi de
conglomerats jeràrquics entre els visitants que té com a objectiu
establir els clústers o agrupacions de turistes amb característiques
comunes.

5.1. Els factors que condicionen el comportament dels
visitants.
“Este barrio donde conviven edificios sin utilidad, capillas inacabadas,
decorados de estaciones, casinos sin techo, fachadas de hoteles,
peristilos campanarios, patios, bulevares para nada, este barrio digo,
está reservado a los visitantes”
R. Pinget
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No tots els turistes es comporten de la mateixa manera davant dels nodes.
Alguns visiten un número considerable de nodes, mentre que altres a penes
accedeixen a la Catedral; els temps de visita pot variar sensiblement en
alguns monuments; fins i tot divergeixen les actituds dels visitants en els
monuments... Malgrat que podem identificar un cert codi de conducta
universal, les decisions individuals poden alterar de forma significativa els
comportaments específics. En aquest epígraf, presentem alguns factors que
modifiquen les conductes dels visitants: factors externs, que afecten per igual
als visitants (condicions climàtiques, grau de congestió, punt d’entrada) o
factors interns, que depenen de la pràctica concreta de cada visitant (número
de nodes visitats, temps dedicat al conjunt de la visita).
Concretament, hem seleccionat cinc factors essencials amb la voluntat de
determinar la seva relació amb els principals indicadors de la visita:
a.

L’efecte de l’entrada. Hem estudiat de quina manera el fet d’accedir
al Barri Vell per un determinat pont d’entrada (el Pont de Pedra o el
pont de Sant Feliu) condiciona el comportament dels visitants.

b.

La congestió. La presència dels altres visitants pot afectar de forma
negativa el comportament dels visitants (ja que atenta contra la lògica
del consum individual) o de forma positiva (perquè crea un efecte
demostració).

c.

La meteorologia. Tradicionalment, els factors meteorològics han influït
de forma decisiva en els itineraris urbans dels visitants: els recorreguts,
els temps d’estada o la capacitat d’atracció de determinats espais pot
estar condicionada per la pluja o per un calor excessiu.

d.

El número de nodes. El número de nodes és un indicador que ens ajuda
a diferenciar entre aquells visitants que orienten la mirada cap als
principals sights de Girona i aquells que privilegien el recorregut per
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sobre dels seus nodes. Estudiarem, de forma prospectiva, com afecta el
número de nodes visitats al comportament dels visitants.
e.

El temps de recorregut. En sentit invers, estudiarem la relació entre la
longitud de recorregut i els indicadors de visita. Aquesta variable ens
ajuda a diferenciar els visitants que realitzen una estada curta
d’aquells que dediquen molt de temps al seu recorregut urbà.

5.1.1. L’efecte de l’entrada
En aquest estudi, hem considerat dues vies d’accés bàsiques a la ciutat: el
Pont de Pedra i el Pont de Sant Feliu. Després de diverses consultes, hem
estimat que un 70% dels accessos es realitza des d’aquest darrer pont (proper
al pàrquing i a l’entrada nord de la ciutat, així com el punt de sortida de la
majoria de les visites guiades) i un 30% dels accessos turístic al Barri Vell té
lloc des del Pont de Pedra. Aquesta proporció es reprodueix a la mostra, en la
que un 69,35% dels casos accedeixen pel Pont de Sant Feliu i un 30,64% pel
Pont de Pedra. La taula 54 mostra l’efecte de l’entrada sobre el grau de visita
dels diferents nodes de la ciutat. La pregunta que intentem respondre és la
següent: “El fet d’accedir al Barri Vell per un o altre pont determina el
comportament dels visitants?”. La resposta és que parcialment sí. Les
diferències més significatives entre un pont i l’altre són les següents:
Els visitants que accedeixen al Barri Vell pel Pont de Sant Feliu visiten més
nodes que els visitants que accedeixen pel Pont de Pedra. Si els ponts no
afecten la visita dels turistes, el percentatge de persones que han accedit des
d’un o altre pont hauria de ser la mateixa per a cada monument. És el cas,
per exemple, de les cases de l’Onyar, l’únic node en el que el percentatge de
persones que han accedit des del Pont de Pedra (30%) o Sant Feliu (70%) és el
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mateix que a les dades generals. A la resta de nodes, ens allunyem d’aquesta
proporció, de manera que podem afirmar que l’accés predisposa a visitar uns
determinats monuments i a prescindir d’uns altres. D’acord amb la taula 54,
el Pont de Sant Fe liu té un percentatge superior en 15 monuments, mentre
que el Pont de Pedra té un percentatge superior en 10 nodes.
Taula 54. L’efecte de l’entrada en el grau de visita dels nodes
Node
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

% accessos
Pont Pedra
23,08
15,58
14,29
0,00
0,00
35,00
43,64
33,33
33,33
21,74
33,33
0,00
31,25
0,00
20,56
15,92
8,70
41,03
0,00
12,50
50,00
50,00
33,33
21,62
29,63
30,00
30,19
25,00

% accessos
Pont St. Feliu
76,92
84,42
85,71
100,00
100,00
65,00
56,36
66,67
66,67
78,26
66,67
0,00
68,75
100,00
79,44
84,08
91,30
58,97
0,00
87,50
50,00
50,00
66,67
78,38
70,37
70,00
69,81
75,00

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

% visitants
Pont Pedra
57,06
7,36
1,23
0,00
0,00
4,29
14,72
3,07
0,61
3,07
14,11
0,00
12,27
0,00
13,50
19,63
4,91
9,82
0,00
0,61
6,13
1,84
7,36
4,91
19,63
12,88
39,26
4,29

% visitants
Pont St. Feliu
84,01
17,62
3,25
1,90
0,27
3,52
8,40
2,71
0,54
4,88
12,47
0,00
11,92
0,81
23,04
45,80
22,76
6,23
0,00
1,90
2,71
0,81
6,50
7,86
20,60
13,28
40,11
5,69

Font. Elaboració pròpia
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L’accés des del Pont de Sant Feliu predisposa d’una manera molt evident a
visitar els nodes situats en l’àrea patrimonial de la ciutat, el triangle format
per la Catedral, Sant Feliu i els Banys Àrabs. Les diferències són molt
evidents.
El 84% dels visitants que entren en el Barri Vell pel Pont de Sant Feliu visiten
la Catedral, mentre que només el 57% dels visitants que han accedit des del
Pont de Pedra l’han visitada. Els percentatges són sempre superiors en els
nodes d’aquesta àrea urbana: el Tresor de la Catedral (17,6% respecte 7,4%),
la Pia Almoina (3,2% respecte 1,2%), els Banys Àrabs (23% respecte 13,5%) o el
Portal de Sobreportes (8% respecte 5%). Els dos exemples més significatius són
els nodes situats a l’entrada del Pont de Sant Feliu: la Lleona és visitada per
una quarta part dels visitants que entren pel Pont de Sant Feliu i només per
un 5% dels visitants que han accedit per l’altre pont; en el cas de l’església de
Sant Feliu es manté una notable diferència: 46% respecte un 20%.
L’accés des del Pont de Pedra condiciona la visita de nodes secundaris que
tenen un grau de visita molt baix en termes generals i lleugerament més
elevat per aquells que accedeixen des d’aquesta porta d’entrada. En concret,
l’accés del Pont de Pedra predisposa de forma més elevada a la visita dels
nodes situats en la part meridional de la ciutat vella. Un exemple d’aquest
comportament és el cas de l’Ajuntament, un node que només és visitat per un
2,7% dels turistes que entren pel Pont de Sant Feliu i, en canvi, atreu
l’atenció d’un 6,1% dels visitants que han entrat pel Pont de Pedra. Aquest
comportament diferencial es manifesta també en el Palau dels Agullana (10%
respecte 6%), la Fontana d’Or (2% respecte 1%), les Muralles (15% respecte el
8%) o Sant Martí (7,4% respecte 6,5%).
En definitiva, sembla existir un mecanisme diferenciat en l’experiència
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turística que ve determinat per l’accés al Barri Vell. Els visitants que entren
pel Pont de Sant Feliu es troben en primer lloc els nodes de l’eix patrimonial,
de manera que la seva predisposició a visitar altres nodes secundaris és molt
inferior. Per contra, aquells que accedeixen a la ciutat pel Pont de Pedra
tenen un primer contacte amb els monuments secundaris, situats en la part
baixa de la ciutat i, en alguns casos, accedeixen a l’eix patrimonial en la
darrera fase de la visita, el que fa minvar sensiblement el seu interès.
Un segon factor que està condicionat pel pont d’accés és el temps mig de
visita dels nodes. La taula 55 mostra els valors diferenciats dels temps de
visita a cada node segons la porta d’accés.
Taula 55. Temps mig dedicat a la visita dels nodes segons el pont d’entrada
Node

Pont Pedra Pont St Feliu

Total

Desv. Típica

Catedral

0:11:54

0:12:20

0:12:14

0:07:13

Tresor de la Catedral

0:22:25

0:18:46

0:19:26

0:08:43

Muralles

0:12:56

0:14:52

0:13:56

0:07:54

Facultat de Lletres

-

0:11:07

0:11:07

0:07:32

Museu Arqueològic

0:22:55

0:21:31

0:21:46

0:06:26

Alemanys

0:07:12

0:10:40

0:09:45

0:08:09

-

-

-

-

0:24:43

0:24:09

0:24:19

0:10:21

-

0:19:33

0:19:33

0:04:38

Banys Àrabs

0:13:43

0:17:22

0:16:39

0:06:48

Sant Feliu

0:06:57

0:07:26

0:07:19

0:04:38

La Mercè

-

-

-

-

Museu d’Art

0:42:01

0:07:46

0:12:03

0:15:03

Passeig Arqueològic

0:12:23

0:11:29

0:11:49

0:08:32

Jardins de la Francesa

0:04:01

0:03:37

0:03:45

0:02:33

Sant Domènec
Bonastruc ça Porta
Museu d’Història

Font: Elaboració pròpia
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Una primera objecció metodològica que cal precisar és que en alguns nodes el
número de visitants és tan baix que les diferències no es poden atribuir a
comportaments generals, sinó a les condicions particulars dels pocs turistes
que hi ha accedit.
La principal lectura que fem d’aquesta taula és que les diferències temporals
no són massa importants, en contrast amb les conclusions que hem extret de
la taula anterior. Podríem dir que el pont d’entrada sí condiciona de forma
clara quins monuments es visiten, però en el cas que s’hi accedeixi al node, el
temps mig no sembla estar condicionat en excés per aquest factor. En tot cas,
les diferències temporals més significatives tenen lloc en l’accés als nodes
més propers. Això és especialment evident en el cas del Pont de Sant Feliu:
aquells visitants que han optat per aquesta via d’entrada dediquen més temps
a visitar la Catedral (26 segons), Banys Àrabs (3 minuts i 39 segons), l’església
de Sant Feliu (29 segons) i les Muralles (1 minut i 56 segons).

5.1.2. L’efecte de la congestió
Un efecte extern que actua sobre el comportament dels visitants són els
altres turistes. La presència o absència dels altres visitants condiciona de
forma molt diversa la seva actitud davant dels monuments, almenys de quatre
formes: (a) el consum dels monuments tendeix a ser una experiència de
caràcter individual de manera que la presència excessiva de visitants dificulta
el contacte directe entre el patrimoni i el visitant; (b) la presència de
visitants també altera la condició singular del turisme cultural: si allò que es
considera únic és practicat per molts turistes, el valor de l’experiència queda
devaluat, ja que el visitant percep la seva visita com una pràctica comuna,
diguem-ne ”turística”; (c) els nivells de congestió elevats poden afectar el
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ritme de la visita de forma gairebé intuïtiva, ja que els visitants acceleren de
forma no conscient la seva velocitat; (d) puntualment, la presència d’altres
turistes pot afectar al comportament dels propis turistes per una mena
d’efecte de mimetisme o d’exhibició: els visitants adopten una sèrie de
comportaments (aparents o reals), com l’atenció, l’interès, la lectura
detallada... afectats per la presència dels altres visitants.
En el treball de camp, hem identificat cinc formes de congestió, que mesuren
el número de visitants que recorren la ciutat en el moment del seguiment. És
una dada que recull la percepció de l’enquestador al final del recorregut i
que, per tant, resumeix la situació global de la ciutat i no les situacions
específiques en un determinat carrer o àrea urbana. Concretament, hem
identificat cinc nivells de congestió:
a.

Nivell molt alt, en el que el passeig resulta complicat, es poden formar
cues a les entrades en els espais més importants i es constata la
presència de varis grups, com en la celebració de Girona Temps de
Flors o el moment més alt de l’estiu

b.

Nivell alt, en el que el passeig no està dificultat per la presència
d’altres visitants, però aquests són clarament visibles, especialment en
els espais més freqüentats, i amb una presència significativa de grups

c.

Nivell mig, que reflecteix la situació en la que es veuen pocs grups (o
cap) i en el que es pot constatar la presència de turistes, però de forma
relativament gradual, de manera que alguns espais estan força buits

d.

Nivell baix, en el que es veuen pocs turistes, fins i tot en els nodes més
importants

e.

Nivell molt baix, en el que pràcticament la ciutat està buida.
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Taula 56. Temps mig de visita als nodes segons el nivell de congestió
Catedral
Tresor
Muralles
Facultat Lletres
Museu Arqueològic
Alemanys Torre Gironella
Sant Daniel
Bonastruc ça Porta
Museu Història
Banys Àrabs
Sant Feliu
La Mercè
Museu d'Art
Passeig Arqueològic
Jardins de la Francesa

Altíssim
10:26
16:26
04:35
25:03
01:45
18:08
23:32
15:16
06:56
02:34
11:42
01:11

Alt
12:14
16:30
13:30
07:16
23:32
08:45
18:59
20:40
17:05
07:56
13:23
11:22
04:59

Regular
11:51
18:45
14:08
20:48
09:02
26:37
14:27
13:52
07:29
13:28
12:13
03:37

Baix
12:24
17:26
13:55
06:17
23:04
12:01
29:25
19:26
06:54
11:26
02:44

Molt baix
13:58
22:42
17:50
19:49
13:25
13:07
18:07
18:51
06:58
14:54
03:20

Font: Elaboració pròpia

La taula 56 mostra el temps mig de visita per a cada monument, modificat
segons el nivell de congestió, de manera que 1 és el nivell de congestió més
alt i 5 representa una situació en la que els altres turistes són gairebé
imperceptibles. Com en altres casos, cal fer una precisió metodològica: en
aquells nodes que tenen un grau de freqüentació molt baix (com la Facultat
de Lletres o el Museu d’Art), la presentació de dades desagradades segons el
nivell de congestió pot arribar a presentar els valors d’un o dos visitants, de
manera que no es poden fer lectures generals.
La conclusió més evident d’aquesta taula és que, en general, existeix una
relació inversa entre el grau de congestió i el temps de visita. Si el número de
turistes és molt elevat, el visitant tendeix a reduir el temps d’estada en el
monument, mentre que si el número de visitants és reduït, l’estada mitjana
augmenta de forma molt sensible. Aquest comportament invers respon,
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probablement, a la suma de dos factors complementaris. En primer lloc, la
presència de turistes (sobretot si és massa elevada) trenca amb la idea
singular de l’experiència turística cultural, que es caracteritza per una relació
única, gairebé personal, entre visitant i monument. L’excessiu número de
visitants dificulta i fins i tot impedeix que la relació entre l’objecte i el
subjecte (entre el monument i el visitant) es pugui dur a terme. D’aquesta
forma, la visita és més un ritual ràpid (breu visió general, alguna fotografia,
un tímid passeig i una ràpida sortida) que un esforç per entendre i sentir el
valor del patrimoni. Aquest fet es veu alimentat per un altre factor. La
presència excessiva de visitants pot alterar de forma inconscient el ritme del
pas i el propi comportament de la visita, ja que es tendeix a crear un “efecte
processó”: els visitants adopten una velocitat molt més elevada, empelts per
la pressió de vegades no conscient dels turistes que el segueixen.
Aquest efecte és molt evident en la major part dels principals nodes de la
ciutat. Prenem per exemple el cas de la Catedral. Recordem que el temps mig
de visita és de 12 minuts i 14 segons. En el cas que la congestió sigui molt
elevada, el temps mig del recorregut baixa fins a 10 minuts i 26 segons; cada
nivell de congestió que reduïm, suposa un increment del temps mig de la
visita. Resulta interessant constatar que els dos salts més significatius tenen
lloc en els valors extrems. Mentre que les diferències temporals entre els
nivells 2, 3 i 4 de congestió no són molt importants, notem que els canvis més
elevats es donen en els nivells 1 i 5. La diferència entre una congestió molt
elevada i una congestió elevada és de gairebé dos minuts, els mateixos que
separen una congestió baixa d’una congestió molt baixa. En altres paraules,
un nivell molt elevat de turistes repercuteix de forma negativa en la capacitat
que té el visitant de gaudir del monument; però per assolir un temps de visita
elevat (de 14 minuts) es precisa que la presència dels altres visitants sigui
gairebé nul·la, és a dir, un model romàntic (individual, solitari) de consum
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turístic.
Com hem comentat, el model de la Catedral es repeteix en la majoria dels
nodes. Aquest és el cas, per exemple del Tresor de la Catedral, en el que
constatem una diferència de més de sis minuts entre els dos nivells extrems
de congestió; els Alemanys i Torre Gironella o les Muralles. En aquests dos
darrers, les diferències entre el nivell 1 i el nivell 2 de congestió són
particularment altes. En el cas dels Alemanys, la congestió 1 representa un
temps mig d’1 minut i 45 segons, mentre que el nivell 2 puja fins a 8 minuts i
45 segons; a les Muralles, el canvi entre el nivell 1 i 2 implica el pas d’un
temps mig de 4 minuts i 35 segons fins a 13 minuts i mig. En aquests dos
casos, els turistes es mostren molt sensibles a la saturació extrema. Amb
algunes variacions, aquest comportament es detecta també en el cas de
l’Ajuntament.
Un model singular el trobem en el cas de l’església de Sant Feliu, que
manifesta molt poques variacions, de manera que l’efecte de la congestió és
pràcticament imperceptible. Considerem que el temps mig de visita és tan
reduït que no es pot alterar per la presència o no d’altres visitants. Una altra
variació que resulta especialment interessant és la del centre de Bonastruc ça
Porta i els Banys Àrabs, dos nodes que es comporten com un element
museístic. La principal diferència, en aquest cas, és que els valors més baixos
de congestió impliquen una sensible reducció del temps de visita, de manera
que el temps mig més elevat es troba en els nivells de congestió intermitjos.
Segurament aquesta circumstància s’explica perquè els museus (o els espais
que es comporten com un museu) necessiten un nivell de visitants baix per
una consulta satisfactòria, però en els casos en què el número de visitants és
nul o gairebé nul, la pràctica dels visitants és molt més ràpida. Volem dir que
probablement els visitants d’un museu alteren la seva conducta davant la
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presència d’altres visitants, i tendeixen de forma inconscient a alentir el seu
ritme, incrementar l’atenció, mostrar una major curiositat...

5.1.3. L’efecte meteorològic
La meteorologia és un factor que sembla incidir de forma directa en el
comportament dels visitants. Tot i que en els darrers anys aquesta situació ha
minvat, tradicionalment es considerava que Girona (i altres ciutats com
Besalú, Barcelona, Figueres...) era una alternativa als turistes del litoral en
els dies plujosos. Segurament, els efectes meteorològics sobre el flux de
visitants des del litoral s’ha reduït, tot i que encara té una importància
relativa. El temps té un efecte més perceptible en el comportament dels
visitants en la ciutat; a priori, podem intuir que els dies plujosos predisposen
a una visita en la que l’estada en els nodes preval sobre el passeig, mentre
que amb un dia assolellat i no massa calorós, probablement la situació serà
l’inversa.
Hem identificat cinc estats meteorològics: (a) molt plujós, és el clima menys
aconsellable per qualsevol visita turística, (b) poc plujós, és a dir, un estat
que permet la visita exterior, tot i que la dificulta; (c) cel ennuvolat implica
un estat que facilita la visita, ja que no plou i probablement les temperatures
no seran massa altes (d) poc assolellat, que fa referència a l’estat en els
núvols s’alternen amb clarianes, sol ser un temps molt agradable per la visita
turística i (e) molt assolellat, és l’estat que pot actuar en un sentit negatiu
per les elevades temperatures, especialment en el període estival.
A partir d’aquestes constatacions, la taula 57 mostra el temps mig de visita
per a cada monument, modificat segons l’estat meteorològic, de manera que
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1 indica que a la ciutat plou molt i 5 representa un temps assolellat. Tal i com
hem vist en l’anàlisi del nivell de congestió, en aquells nodes que el grau de
freqüentació és molt baix (com la Facultat de Lletres o el Museu d’Art) no es
poden fer lectures globals de les dades presentades, ja que els valors poden
mostrar el temps mig, tan sols, d’un o dos visitants. Alhora, el nombre de
casos en condicions de pluja (poca o molta) són molt poc representatius, per
tant, en l’anàlisi de les dades recollides ens hem centrat sobretot en els
estats 3, 4 i 5.
Taula 57. Temps mig de la visita segons les condicions meteorològiques
Catedral
Tresor
Muralles
Facultat Lletres
Museu Arqueològic
Alemanys T. Gironella
Sant Daniel
Bonastruc ça Porta
Museu Història
Banys Àrabs
Sant Feliu
La Mercè
Museu d'Art
Passeig Arqueològic
Jardins de la Francesa

Plou molt
18:14
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
33:15
00:00
00:00
07:57
00:00
00:00
00:00
00:00

Plou
07:32
25:19
00:00
00:00
18:04
15:35
00:00
25:36
00:00
14:42
05:10
00:00
00:00
03:34
01:13

Ennuvolat Clarianes Assolellat
12:59
11:36
11:58
19:44
16:31
16:51
14:09
13:48
13:53
19:49
00:00
06:47
22:11
19:56
25:49
05:17
10:30
11:34
00:00
00:00
00:00
23:52
22:45
26:01
23:32
17:34
00:00
18:39
16:44
14:57
07:07
07:54
04:32
00:00
00:00
00:00
15:23
07:28
13:56
13:32
10:37
11:54
04:03
04:16
03:32

Font: Elaboració pròpia

El resultat més evident d’aquesta taula és que, en general, existeix una
relació directa entre les condicions meteorològiques i el temps de visita. És a
dir, quan més adverses són les condicions meteorològiques (plou o plou molt),
el visitant tendeix a augmentar el temps d’estada en el monument; mentre
que si les condicions meteorològiques són favorables, l’estada mitjana en el
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monument es redueix de forma molt sensible. Aquest efecte és molt evident
en la Catedral que, com es pot veure en la taula 57, en condicions de molta
pluja el temps mig de permanència a la Seu ha estat de 18 minuts, mentre
que en condicions de sol ha estat d’11 minuts. Aquest comportament directe
respon, probablement, al fet que el passeig per la ciutat no és agradable al
visitant i, per tant, prefereix aixoplugar-se en el refugi que li presta el
monument. Tanmateix, com hem dit prèviament, ens hem centrat en les tres
categories meteorològiques que no contemplen l’opció de la pluja, ja que
aquesta ha estat molt infreqüent en el període d’estudi. Així, doncs, les dades
recollides en la taula mostren clarament com el dies de cel ennuvolat el
temps de permanència en els nodes és superior al temps d’estada en dies
molt assolellats. Per exemple, el temps mig de visita al Tresor de la Catedral
un dia ennuvolat és de 19 minuts i 44 segons, i un dia assolellat és de 16
minuts i 56 segons; als Banys Àrabs de 18 minuts i 39 segons si el temps no
acompanya i de 14 minuts 57segons si el dia és molt assolellat; Sant Feliu 7
minuts envers 4 minuts; etc.
Només en el cas d’alguns museus no es dóna aquesta relació directa entre la
meteorologia i el temps d’estada. Així per exemple, en el cas del Museu
Arqueològic el temps mig d’estada un dia de pluja és de 18 minuts i 4 segons,
mentre que un dia assolellat és de 25 minuts i 49 segons. La diferència entre
un nivell i l’altre és de 7 minuts i 45 segons. Aquesta diferència és percep,
encara que no tan notòriament, també en el cas del Bonastruc ça Porta. En
aquests casos sembla que els turistes no es mostren gens sensibles al factor
meteorològic. Probablement l’explicació es troba en que són el nodes on el
turista destina més a temps, independentment del temps. Tal i com hem
explicat anteriorment, els museus s’associen a unes pautes de comportament
molt específiques i a un cost pel turista; per tant, sembla que el temps
meteorològic no afecta al temps de visita.
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Una segona conclusió és que la condició meteorològica que fa minvar el temps
de permanència en els nodes, de forma més evident, és el pas d’un cel
ennuvolat a un ambient de clarianes. Podríem dir que la presència del sol
barrejada amb núvols crea les condicions climàtiques òptimes per a la visita:
la llum, la temperatura agradable, l’acció protectora dels pocs núvols, etc.
Aquests dies solen ser els més agraïts per la visita d’exteriors, ja que no plou
però tampoc fa massa sol, que a vegades vol dir massa calor.

5.1.4. L’efecte del número de nodes visitats
El darrer aspecte que hem considerat que pot actuar sobre el comportament
dels visitants és el número de nodes visitats. En principi, hem considerat tres
possibles resultats:
a.

Que no hi hagi relació. És a dir, que el número de nodes no afecti al
temps d’estada en cada node.

b.

Que hi hagi una relació directa. En la mesura que incrementem el
nombre de nodes incrementem el temps de visita en cadascun. En
definitiva, quants més monuments visitem més temps hi dediquem.

c.

Que hi hagi una relació inversa. En aquest sentit ens referim a que
quants més nodes visitem menys temps destinem a cadascun i quants
menys atractius més temps hi podem dedicar.

La primera conclusió que obtenim del treball de camp, tal i com es veu en la
taula 58, és que realment existeix una relació inversa entre el número de
nodes i el temps de visita. Així, si un turista visita només el Centre Bonastruc
ça Porta el temps que hi destina és de 38 minuts i 17 segons, però si a més del
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centre Bonastruc accedeix a set altres nodes, aleshores el temps d’estada al
Centre es redueix a 15 minuts i 3 segons. Aquesta relació inversa té dos
explicacions complementàries: el cansament físic i psíquic que pot comportar
visitar molts indrets diferents i el model de visita. El primer cas, sembla
evident: en la mesura que la retenció física es va perdent i que el cansament
es va acumulant i es fa més palès, el temps de visita s’anirà reduint. A més,
és probable que les diferències responguin a dos models de visita: el que
privilegia l’atenció al patrimoni per sobre el número de monuments visitats i
el que s’interessa en visitar el major número possible de nodes en detriment
del temps mig d’estada en cadascun d’ells.
Taula 58. Temps mig de visita segons el número de nodes visitats
1
Catedral
11:36
Tresor de la Catedral
Muralles
20:23
Facultat de Lletres
Sant Pere Galligants
Alemanys T. Gironella Bonastruc ça Porta
38:17
Banys Àrabs
17:18
Sant Feliu
5:14
Ajuntament
Passeig Arqueològic
7:21
Jardins de la Francesa -

2
11:39
28:01
13:16
30:30
4:04
30:40
18:36
8:18
9:22
1:17

3
13:30
23:00
13:27
11:10
29:15
18:52
8:11
25:21
11:56
3:52

4
12:11
21:47
15:44
6:17
20:58
11:31
26:09
19:23
6:17
21:48
13:40
4:15

5
12:57
18:20
14:52
7:16
18:05
12:09
24:34
13:09
6:25
2:06
11:59
3:13

6
12:09
17:35
12:50
27:16
7:34
21.12
10:47
7:13
2:31
12:43
2:45

7o+
11:02
16:26
11:25
19:49
20:49
5:47
15:03
15:25
8:08
7:37
11:04
4:47

Font: Elaboració pròpia

A l’igual que pels altres factors que hem analitzat, els nodes poc
representatius, en tant que el nombre de freqüentació ha estat molt baix,
com el Museu d’Història o el Museu d’Art, no els tenim en compte en aquesta
anàlisi dels resultats. Aquesta relació inversa entre el temps i el nombre de
nodes és evident, també, en el Tresor de la Catedral que ha registrat temps
tan dispars com 28 minuts i 1 segon quan els nodes són dos i 16 minuts i 26
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segons quan són més de set; les Muralles que ha registrat una diferència de
gairebé 9 minuts entre el valor mínim i el màxim; els Banys Àrabs que
presenta una diferència de 1 minut 53 segons; etc.
Només en els casos de la Catedral, de l’església de Sant Feliu, del Passeig
Arqueològic i dels Jardins de la Francesa no es dóna aquesta relació inversa.
Així, a la Catedral el temps d’estada no es veu afectat pel nombre de nodes
que haguem visitat o que pensem visitar. Les dades ens mostren com el temps
és pràcticament el mateix sempre: 11 minuts i 36 segons si només es visita la
Catedral i 11 minuts i 2 segons si visitem la Catedral i set nodes més. Per tant,
segons aquestes dades no hi ha cap relació entre el temps i els nodes. El
mateix diríem per l’Església de Sant Feliu. En aquests dos casos la “no –
relació” s’explica pel fet que són els dos nodes més importants de la ciutat,
els més representatius, aquells que gairebé qualsevol turista visita. Són els
sights per excel·lència de la ciutat monumental i, per tant, el turista hi
destina el temps que es mereixen en funció de la seva importància. Són les
peces estrella de la ciutat i mereixen un temps consensuat socialment.
Independentme nt del cansament que senti el visitant sap (com si d’una
obligació es tractés) que ha de destinar un temps concret a aquelles peces de
valor reconegut (recordem que el comportament turístic respon en certa
mesura una construcció social).
En els casos dels Jardins de la francesa i el Passeig Arqueològic, la relació és
directa. És a dir, en la mesura que es visiten més nodes s’incrementa
sensiblement el temps de permanència en aquests nodes. L’explicació la
trobem en el fet que en tractar-se d’espais oberts, no són percebuts com un
monument i, per tant, el visitant tendeix a associar-los amb un espai de
lleure, de passeig, de descans, de respir, en definitiva, de repòs físic i
mental.
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Però aquesta relació inversa en la majoria de casos s’ha de matisar. Sí que és
evident que, en incrementar el nombre de sights a visitar anem reduint els
temps d’estada en els mateixos; però en aquesta relació, hem detectat que
en els extrems el temps es redueix notòriament, mentre que en les posicions
centrals no. És a dir, quan només visitem 1 o 2 nodes el temps de visita és
sensiblement més baix que quan en visitem 3 o 4; i quan en visitem 6 o 7 el
temps torna a reduir-se respecte als tres o quatre nodes. Així doncs, quan el
turista només visita un dels elements patrimonials de l’oferta local, destina
menys temps a la visita que el que dedica si visita més d’un atractiu. I el
temps és també inferior si el nombre de nodes visitats són cinc, sis o set.
Aquest fet s’explica, d’una banda perquè el turista que visita pocs nodes no
vol o pot dedicar massa temps a l’experiència turística i, per tant, escurça el
temps tant com li és possible (a menys temps, menys nodes); d’altra banda, el
temps d’estada en els nodes també es redueix quan n’hem visitat molts, ja
que la fatiga ens fa pre ndre interès i incrementa el cansament. Per tant, quan
el nombre de nodes visitats oscil·la entre els 3 i quatre el temps d’estada en
el mateix node assoleix el seu valor més elevat, podríem dir que se situa en el
seu punt òptim.
Una darrera dada que hem pogut discernir de l’estudi és que no existeix cap
relació entre el temps que el visitant ha dedicat al recorregut total i el que ha
destinat a cada node. Adjuntem la taula 17 on es mostren els temps mitjos
d’estada a cada sight seen per cada interval de mitja hora. Tal i com es pot
apreciar de les dades recollides, en tots els casos la relació és nul·la a
excepció de la Catedral.
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Taula 59. Temps mig de visita a cada node segons el temps total de
recorregut
Node

0
½h

½h
1h

1h
1½h

1½
2h

2h 2½h 3h
2½h 3h 3½h

3½
4h

+ 4h

Catedral

00:00

09:11 11:25

12:04 14:32

13:57 15:37

05:44 17:57

Tresor Catedral

00:00

12:57 22:13

16:44

21:22 20:37

00:00 00:00

Muralles

00:00

13:43 13:11

15:06 13:09

13:47 12:42

09:19 21:58

Facultat de Lletres

00:00

00:00 00:00

06:17 13:32

00:00 00:00

00:00 00:00

Museu Arqueològic

00:00

35:43 18:39

17:58 25:15

21:33 18:15

00:00 00:00

Alemanys T. Gironella

00:00

04:38 06:15

09:21 13:34

09:58 10:51

02:04 22:07

Bonastruc ça Porta

00:00

00:00 26:16

25:41 26:01

19:35 14:43

00:00 00:00

Museu d’Història

00:00

00:00 00:00

19:33 00:00

00:00 00:00

00:00 00:00

Banys Àrabs

00:00

14:57 14:59

13:55 18:50

19:26 17:47

08:44 12:00

Sant Feliu

03:44

07:06 07:20

07:29 08:00

05:57 05:41

00:00 00:00

La Mercè

00:00

00:00 00:00

00:00 00:00

00:00 00:00

00:00 00:00

Museu d’Art

00:00

01:35 25:21

02:24 02:31

42:01 17:44

00:00 00:00

Passeig Arqueològic

11:23

06:55 09:05

12:57 12:08

14:11 16:31

02:11 37:20

Jardins Francesa

00:00

02:55 03:22

03:08 04:14

03:59 04:58

09:20 03:38

214

Font: Elaboració pròpia

La Catedral esdevé en el conjunt un model singular, ja que manifesta una
relació gairebé directa entre el temps de recorregut i la visita al node. Així,
quan major és el temps del recorregut major és la visita al monument. En el
primer cas, es pot veure com el temps mig de visita a la Seu és de 9 minuts i
11 segons quan el recorregut ha estat de més de mitja hora i menys d’una
hora i, per contra, de 17 minuts i 57 segons quan el recorregut ha superat les
4 hores. Entre els dos intervals, veiem com la relació temporal evidencia
aquesta successió creixent, així quan l’itinerari és superior a l’hora el temps
de visita a la Catedral és d’11 minuts i 25 segons; quan el recorregut supera
l’hora i mitja aleshores el temps és de 12 minuts i 4 segons; i quan se superen
les dues hores de més de 14 minuts i mig. Novament, explicaríem aquesta
situació pel fet que la Catedral és el sight seen per excel·lència de la ciutat,
gairebé de visita obligada. El consumidor del patrimoni cultural sap que ha de
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visitar allò únic de cada espai, aquell element singular i que sobresurt del
conjunt; és un comportament socialment consensuat i que es repeteix
constantment en totes les ciutats monumentals i històriques. És per això que
més del 80% dels visitants de la ciutat han estat a la Catedral que, en el cas
de Girona, ha esdevingut la peça estrella.
Però la visita al sight sempre queda subjecte a la disponibilitat de temps que
té el turista; per tant, és lògic pensar que si un destina a la ciutat poc temps,
també estarà poc temps a la Catedral, mentre que si un fa un recorregut llarg
destinarà, també, més temps a la visita del monument. Només una dada de la
successió trenca amb aquesta relació: en el cas d’un recorregut superior a les
tres hores i mitja, hem constatat que l’estada a la Catedral ha sigut de 5
minuts i 44 segons. Aquest fet s’explica perquè la mostra de turistes amb una
estada superior a les 3 hores 30 minuts fou molt baixa i, per tant, la dada és
molt poc representativa.
Els altres nodes representen un efecte nul. La majoria mostren molt poques
variacions de temps, tot i que en alguns casos la dispersió és bastant notòria.
Per exemple, en el Museu d’Art hi ha variacions de fins a 25 minuts a l’alça i a
la baixa o, en el Passeig Arqueològic la dispersió va dels 2 minuts als 37
minuts.
La taula 60 estudia la relació entre el temps de visita a la ciutat i el
percentatge de turistes que visiten cada monument; és a dir, per a cada
interval de recorregut (separats en trams de mitja hora), es presenta quin
percentatge del total dels turistes han visitat cada monument. Per exemple,
un 52,44% dels visitants que han dedicat entre mitja hora i una hora a la
ciutat han visitat la Catedral. La conclusió més immediata que podem
constatar és que a mesura que s’incrementa el temps d’estada a la ciutat,
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s’incrementa també el número de nodes visitats. És, per tant, una relació
directa i molt estreta.
Prenem, per exemple, el cas de la Catedral. El 52% dels visitants que han
dedicat entre 30 minuts a una hora a passejar per la ciutat han entrat a la
Catedral; aquest percentatge s’incrementa fins un 75% pels visitants que han
dedicat entre una hora i una hora i mitja, fins arribar al 100% pels que han
estat més de tres hores i mitja a la ciutat vella. Aquest comportament es
reprodueix en tots els nodes analitzats: a mesura que s’incrementa el temps
d’estada a la ciutat, la predisposició a visitar el monument (o, si es vol, la
probabilitat que el visiti) s’incrementa proporcionalment. Aquesta dada té uns
efectes directes sobre la gestió de la ciutat: si s’aconsegueix incrementar
l’estada dels visitants en el recinte de la ciutat vella, és molt probable que el
número de nodes visitats sigui més elevat i, per tant, la imatge patrimonial de
la ciutat es veurà reforçada. També és vàlid l’argument invers: si
s’incrementa el número de nodes que visiten els turistes (amb la creació de
nodes secundaris, de fluxos complementaris, etc.) és molt probable que
l’estada mitjana del visitant a la Ciutat Vella sigui també més elevat.
El node més sensible a l’efecte del temps de visita a la ciutat són els Banys
Àrabs. Així, en l’interval de visitants que han dedicat entre mitja hora i una
hora a visitar la ciutat només un 3,7% han entrat a aquest monument; per
contra, si el temps dedicat a la ciutat oscil·la entre les tres hores i les tres
hores i mitja, el percentatge de freqüentació ha pujat fins el 64,3%.
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Taula 60. Percentatge de turistes que han visitat cada node agrupats per
temps total de recorregut a la ciutat
- 30
m

30 m
1 h.

Catedral

0

52,44

75,14

84,17

92,11

90

92,86

100

100

75,75

Tresor Catedral

0

4,88

10,98

16,55

25

23,33

35,71

0

0

14,47

Muralles

0

7,32

7,51

12,23

11,84

13,33

28,57

100

50

10,34

Facultat Lletres

0

0

0

0,72

2,63

0

0

0

0

0,56

M. Arqueològic
Alemanys i
T. Gironella
Bonastruc
ça Porta
M. d’Història

0

1,22

2,89

2,88

10,53

6,67

21,43

0

0

4,32

0

3,66

8,09

16,55

17,11

26,67

35,71

100

100

12,97

0

0,00

5,78

16,55

22,37

26,67

42,86

0

0

12,03

0

0,00

0

2,16

0

0

0

0

0

0,56

Banys Àrabs

0

3,66

9,83

20,14

44,74

46,67

64,29

100

50

20,11

Sant Feliu

6,67

17,07

35,84

45,32

51,32

60

28,57

0

0

37,78

La Mercè

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Museu d’Art

0

1,22

0,58

2,16

1,32

3,33

7,14

0

0

1,50

6,67

7,32

18,50

16,55

30,26

43,33

57,14

100

50

20,30

0

1,22

9,83

12,23

27,63

23,33

35,71

100

50

13,16

100

100

100

100

100

100

100

100

100

26,13

14,29

5,64

2,63

0,19

Nodes

Pg Arqueològic
Jardins Francesa

1 h. 1h30m
2h
2h30m
3h
3h30m
+ 4h Total
1h30m
2h
2h30m
3h
3h30m
4h

% total
2,82 15,41 32,52
Font: Elaboració pròpia

0,38 100

Ja hem vist, per tant, que el temps de recorregut actua sempre en sentit
positiu sobre la predisposició a la visita: quan més llarg sigui el temps, més
probable serà que el node sigui visitat. Tot i això, a la llum de les dades,
podem constatar alguns matisos, que ens permeten establir una categoria de
tres models de nodes:
a.

La Catedral i l’església de Sant Feliu són nodes que tenen un nivell de
visita molt elevat i, per tant, menys sensibles a les variacions dels
temps de recorreguts.

b.

Els Banys Àrabs, Bonastruc ça Porta, el Passeig Arqueològic i els Jardins
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de la Francesa es caracteritzen perquè les diferències de freqüentació
entre els temps de recorreguts són molt elevades. Podríem dir que són
nodes visitats preferentment en recorreguts llargs o, si es vol, nodes
secundaris.
c.

En el cas de les Muralles, el Museu Arqueològic, el Tresor de la Catedral
o Alemanys, l’efecte de la freqüentació és menys sensible perquè el
número total de visitants és reduït.

5.2. Anàlisi de la relació entre les variables a partir
d’una anàlisi de components principals
“Passer du paradigme de la collection et du conservateur, à celui du
média esposition, n’est pas une évolution quelconque, mais une
rupture”
D. Jacobi

L’estudi ens ha permès identificar una sèrie de variables, que defineixen el
comportament dels visitants en el Barri Vell de Girona. Moltes d’elles
permeten un tractament estadístic convencional perquè tenen un format
numèric. Fins aquest punt, hem estudiat la relació entre dues variables: ¿com
es relaciona la meteorologia, la congestió, la distància o el temps de visita
amb el comportament dels visitants?. Tanmateix, l’estudi de les diverses
relacions bivariables ens ha permès intuir que existeixen vinculacions més
àmplies; en altres paraules, hem intuït que moltes de les variables estan
relacionades entre sí.
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Per tal de determinar el grau de vinculació entre les principals variables
numèriques que afecten el comportament dels visitants en el Barri Vell de
Girona hem optat per una anàlisi factorial de components principals, amb les
següents variables:
a.

Número de nodes accessibles (NOA). Número d’arcs que disposen d’un
node han estat travessats per un visitant. Mesura el número de nodes
que hauria pogut visitat el turista. La mitjana és 10,8 i la desviació és
relativament alta (4), el que demostra que existeixen moltes
diferències internes.

b.

Número de nodes visitats (NOV). Número d’arcs que efectivament han
visitat els turistes, ja sigui perquè hi han accedit o (en els cas dels
nodes en els que no és possible l’accés), perquè han manifestat un
interès especial. La mitjana és 3,2 nodes amb una desviació molt
elevada, de 2,2.

c.

Temps total de visita (TEV). Temps que el visitant ha dedicat a la visita
al Barri Vell, des del moment en què hi accedeix per un dels ponts
d’entrada fins que deixa el sistema urbà, independentment de les
activitats que hi realitzi (culturals, comercials, turístiques...). Els
valors estan expressats en segons. La mitjana és 5.634 segons (una hora
i mitja aproximadament), amb una desviació d’uns 40 minuts.

d.

Temps de visita en els nodes (TEN). Suma de tots els temps que el
visitant ha destinat a la visita d’alguns dels 28 nodes seleccionats de la
ciutat. El temps està expressat en segons. La mitjana és 1.680 segons
(mitja hora aproximadament), amb una desviació similar al valor mig.
Aquesta elevada dispersió mostra una gran diferència entre els
comportaments observats.

e.

Temps mig en els arcs (TEA). Mitjana del temps que un visitant destina
a recórrer un arc, independentment del número d’arcs que ha
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travessat. Aquest indicador ens aproxima a la velocitat del recorregut.
Els valors estan representats en segons. La mitjana s’aproxima a quatre
minuts, amb una desviació d’un minut i mig.
f.

Longitud de recorregut (LON). Longitud de recorregut dels visitants en
el seu trajecte per la ciutat medieval. Mesurada en metres, presenta
una gran amplitud ja que el valor inferior és de només 200 metres i el
valor més elevat supera els sis quilòmetres. La mitjana es mou a
l’entorn dels dos quilòmetres amb una desviació de 800 metres.

g.

Número d’arcs recorreguts (NAR). Aquesta dada es complementa amb
la longitud dels recorreguts urbans. Mesura el número d’arcs que ha
travessat el turista des de l’inici fins el final de la seva visita. Els valors
oscil·len entre 3 (valor mínim) i 61 (valor màxim), amb una mitjana de
25 i una desviació moderada (8 arcs).

h.

Percentatge d’actitud de deambulació (PAD). Percentatge d’actituds de
deambulació (actitud 1) que ha manifestat un visitant sobre el total
d’actituds del turista en el seu recorregut. L’actitud de deambulació
s’associa a una certa indiferència amb l’espai visitat. El valor mig és
35,1% amb una desviació elevada (23,8%).

i.

Número d’arcs freqüentats (NAF): Número d’arcs freqüentats que ha
visitat un turista. Hem considerat que els arcs freqüentats són els 20
arcs amb un major número de visitants. És una mesura del grau
d’adequació dels visitants al comportament universal. Per tant, els
valors poden variar entre 0 i 20. La mitjana és 12,3 amb una desviació
de 3,7.

j.

Número de nodes secundaris (NNS). Número de nodes secundaris
freqüentats. Hem seleccionat tres nodes secundaris (els Banys Àrabs,
l’església de Sant Feliu i el Passeig Arqueològic) i hem mesurat el
número dels nodes que ha visitat cada turista. Els valors oscil·len entre
0 i 3, essent la mitjana 0,8 nodes i la desviació és també 0,8.
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L’anàlisi de components principals ens permet estudiar la relació entre les 10
variables numèriques. Les operacions s’han realitzat amb el suport del
programa informàtic SPSSx El primer pas ha estat la matriu de correlacions
que presenta el coeficient de correlació de Pearson entre les 10 variables.
Recordem que si els valors s’aproximen a 1, hi ha una relació directa i si
s’aproxima a -1 hi ha una relació inversa, mentre que els valors molt baixos
(propers a 0) indiquen que no hi ha relació.
Els resultats es presenten en la taula 61. La matriu de correlacions mostra una
primera lectura de la relació entre les diverses variables. Es constata una
relació entre les principals variables, com els nodes accessibles, els nodes
visitats, el temps de visita o el temps en els nodes. La variable amb una major
relació és la longitud del recorregut, que és de 0,73 en la vinculació amb
l’accessibilitat i de 0,85 amb el número d’arcs recorreguts. En contrast, altres
variables a penes tenen relació amb les altres variables (el percentatge
d’actituds de deambulació, el número d’arcs freqüentats o el temps mig en
els arcs).
Taula 61. Matriu de correlació entre les variables
Nodes accessibles
Nodes visitats
Temps total de visita
Temps visita en els nodes
Longitud de recorregut
Número d’arcs recorreguts
% actitud deambulació
Número d’arcs freqüentats
Temps mig arcs
Número nodes secundaris

NOA NOV TEV TEN LON NAR PAD NAF TEA NNS
0,68 0,54 0,50 0,73 0,63 -0,13 0,30 0,02 0,41
0,68
0,55 0,66 0,53 0,38 -0,19 0,04 0,26 0,57
0,54 0,55
0,64 0,63 0,60 -0,01 0,28 0,56 0,40
0,50 0,66 0,64
0,37 0,20 -0,18 0,03 0,55 0,54
0,73 0,53 0,63 0,37
0,85 0,00 0,18 -0,08 0,31
0,63 0,38 0,30 0,20 0,85
0,01 0,33 -0,26 0,16
-0,13 -0,19 -0,01 -0,18 0,00 0,01
-0,08 -0,07 -0,09
0,30 0,04 0,28 0,03 0,18 0,33 -0,08
-0,01 0,05
0,02 0,26 0,56 0,55 -0,08 -0,26 -0,07 -0,01
0,32
0,41 0,57 0,40 0,54 0,31 0,16 -0,09 0,05 0,32

Font: Elaboració pròpia
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Una vegada analitzats els valors de la matriu de correlació, podem presentar
els tests d’adequació. L’indicador més comú és la mesura d’adequació mostral
de Kaiser – Meyer – Olkin, KMO: es considera que es pot aplicar una anàlisi
factorial si KMO supera 0,6. En aquest cas, el coeficient és de 0,705 de
manera que podem aplicar l’anàlisi factorial. Aquesta afirmació es constata
també amb el coeficient d’esfericitat de Barlett, que és un segon indicador de
la idoneïtat de l’anàlisi factorial. En aquest cas, el valor de chi quadrat és de
3.857,8 amb una significació de 0,0.
El quadrat de la càrrega factorial indica la proporció de la variància explicada
per un factor en una variable particular. La suma dels quadrats dels pesos de
qualsevol columna de la matriu factorial és el que anomenem eigenvalues i
indica la quantitat total de variància que explica aquest factor per a les
variables considerades com a grup. La taula 62 mostra els eigenvalues dels 10
factors que s’han calculat a partir de l’anàlisi factorial. En aquest cas, els
quatre primers factors representen un 82,5% de la variància acumulada, de
manera que fixarem en quatre el número de factors d’anàlisi.
Taula 62. Eigenvalues dels factors
Factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Variància
4,31
1,88
1,05
1,01
0,68
0,43
0,26
0,24
0,12
0,04

% variància
43,10
18,84
10,47
10,09
6,75
4,26
2,60
2,35
1,17
0,37

% acumulat
43,10
61,94
72,40
82,49
89,25
93,50
96,10
98,46
99,63
100,00

Font: Elaboració pròpia
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D’altra banda, la comunalitat és la proporció de la variància explicada pels
factors comuns en una variable. Així, la comunalitat (h2) és la suma dels pesos
factorials al quadrat en cadascuna de les files. Els resultats es mostren en la
taula 63 Com es pot comprovar, els resultats demostren que només una
variable està mal representada amb la reducció factorial, que és el número de
nodes secundaris visitats. La resta de variables tenen una comunalitat igual o
superior a 0,8 de manera que almenys del 80% de la variància de les variables
està explicada pels factors.
Taula 63. Comunalitat de les variables
Nodes accessibles
Nodes visitats
Temps total de visita
Temps visita en els nodes
Longitud de recorregut
Número d’arcs recorreguts
% actitud deambulació
Número d’arcs freqüentats
Temps mig arcs
Número nodes secundaris
Font: Elaboració pròpia

Extracció
0,783
0,789
0,881
0,792
0,879
0,897
0,902
0,858
0,915
0,554

La matriu factorial indica la relació entre els factors i les variables.
Tanmateix, a partir de la matriu factorial moltes vegades és fa difícil la
interpretació dels factors. En aquests casos, resulta molt útil les rotacions
factorials que poden ajudar a definir el sentit de cada factor. Bàsicament, la
rotació factorial fa girar els eixos de coordenades, que representen els
factors, per tal d’arribar a una solució que s’aproximi al màxim a les variables
en què estan saturats. Amb la rotació factorial no es modifiquen les
comunalitats, però si que es canvia la variància explicada per cada factor.
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Existeixen dues formes bàsiques de rotació: ortogonals i obliqües. Nosaltres
hem optat per una rotació ortogonal i hem utilitzat el mètode Varimax con
Kaiser. La taula 64 mostra els resultats definitius de les puntuacions factorials
obtingudes després del procés estadístic. Per a facilitar la lectura de la
informació, hem apuntat només els valors que superen el llindar de 0,55.
Podem veure que cada variable aporta informació bàsica a un sol factor, el
que facilita també la interpretació dels resultats.
Taula 64. Puntuacions factorials
1
Nodes accessibles
Nodes visitats
Temps total de visita
Temps visita en els nodes
Longitud de recorregut
Número d’arcs recorreguts
% actitud deambulació
Número d’arcs freqüents
Temps mig arcs
Número nodes secundaris

2

3

4

0,918
0,908
0,804
0,879
0,830
0,696
0,625
0,576
0,895
0,941

Font: Elaboració pròpia

a.

El primer factor és el que té major capacitat explicativa, ja que
representa un 43,1% de les variàncies totals. Fixem-nos que implica
tres variables bàsiques: el número de nodes accessibles (0,918), el
número de nodes visitats (0,908) i el temps total de la visita (0,804); en
menor mesura, constatem el número d’arcs freqüents que han
travessat (0,576). Les quatre variables fan referència a l’eficiència
turística: una visita perllongada, un número elevat de visites als nodes
o l’ús dels arcs més concorreguts. Totes les variables estan
relacionades de forma positiva.

b.

El segon factor matisa el primer i presenta un percentatge d’explicació
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de la variància total del 18%. En aquest cas, les variables implicades
són el temps de visita en els nodes (0,879), la longitud del recorregut
(0,830), el número d’arcs recorreguts (0,696) i el percentatge d’arcs
amb una actitud de deambulació (0,625). Podríem considerar que
aquest factor se centra en la contemplació dels monuments, la imatge
tradicional del flaneur. Fixem-nos que en aquest cas es relaciona una
major indiferència en el trànsit urbà (l’actitud de deambulació) amb un
major recorregut i un aprofitament més elevat del temps de visita en
els nodes.
c.

El tercer factor només fa referència a una sola variable, que no té cap
relació amb la resta: el temps mig en els arcs, és a dir, la velocitat de
recorregut mig. Per tant, en aquest cas, la variable coincideix amb un
factor, de manera que la definició del factor és simple: la velocitat de
trànsit. Aquest factor explica un 10,47% de la variància total.

d.

Una situació anàloga es constat amb el darrer factor, el número de
nodes secundaris, que és a més la variable amb una comunalitat més
baixa. El factor s’associa, per tant, a una sola variable: el número de
nodes secundaris visitats.

Finalment, hem representat les diferents variables en un gràfic de dispersió
que posa en relació els dos factors més representatius, el factor 1 (l’eficiència
turística) i el factor 2 (la contemplació dels monuments). Les variables
situades en la part central contribueixen poc a definir el model: Número
d’arcs freqüentats i percentatge d’actituds de deambulació. Per contra, els
valors que tenen una major capacitat explicativa són aquells que es troben
situats en els extrems de la gràfica.
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Gràfic a 19. Ubicació de les variables en el gràfic de dispersió dels dos
factors principals
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5.3. Definició dels clústers turístics segons el mètode de
conglomerats jeràrquics.
“No comprendo la existencia de personas que se levantan todos los
días a la misma hora y comen cocido en el mismo sitio. Si yo fuera rica
no tendría casa. Tendría una maleta y a viajar siempre”
Carmen de Burgos

En el marc teòric hem defensat que el comportament dels visitants en el Barri
Vell de Girona és el resultat de la combinació de diversos factors: les
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característiques del patrimoni, la gestió turística (pública i privada), la imatge
de la ciutat i el codi turístic de les ciutats monumentals. Aquests quatre
factors són universals. Tots els visitants que accedeixen al Barri Vell es troben
amb

la

mateixa

combinació

dels

quatre

factors.

I

tanmateix

els

comportaments no són unànimes: en el capítol quart hem pogut constatar les
notables diferències en el consum del patrimoni (accés als nodes, itineraris,
velocitat de recorregut...). Aquesta paradoxa només s’explica per les
diferències entre els visitants. La variable individual (les necessitats, anhels,
expectatives, records, experiències, coneixements dels visitants) explica les
diferències en el comportament.
Portat al seu extrem aquest argument dibuixaria una entropia absoluta. Els
itineraris urbans serien el resultat de la subtil combinació de les
característiques dels individus, gairebé infinites, de manera que hi hauria
tantes experiències úniques com a individus. Els resultats tampoc semblen
avalar aquesta cartografia del caos. Malgrat les diferències, hem pogut
identificar algunes pautes comunes: grups d’itineraris, nivells d’accés als
monuments, intensitat de l’experiència, graus de coneixement... De fet,
entre l’entropia absoluta (la rellevància de la variable individual) i un
comportament únic, gairebé orwellià (que anul·la la capacitat de decisió
individual), hem intuït una via intermèdia: la presència de grups, de clústers
de visitants que comparteixen interessos, necessitats i, en definitiva,
comportaments.
Per tal de validar aquesta intuïció, hem optat per una anàlisi de conglomerats
jeràrquics. Aquest procediment intenta identificar grups relativament
homogenis de casos (o de variables) a partir de les variables seleccionades.
L’anàlisi de clúster o conglomerats és una tècnica d’anàlisi que se centra més
en les unitats d’anàlisi (individus) que no pas en les variables. La seva finalitat
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fonamental és trobar l’agrupació implícita que es troba en les unitats d’anàlisi
en relació amb un determinat conjunt de variables. L’anàlisi de clúster ens
permet classificar els individus en grups homogenis de manera que cada unitat
que pertany a un dels grups o conglomerats serà el més semblant possible
entre sí tot i que molt diferent respecte dels altres grups.
El primer pas en l’anàlisi de conglomerats és l’establiment de la mesura de
disimilaritat. Existeixen diverses opcions: la correlació de Pearson, el cosinus
(el cosinus de l’angle entre dos vectors de valors), Chebychev (la diferència
absoluta màxima), Minkowski (l’arrel en base p de la suma de les diferències
absolutes elevada a la potència p-èsima entre els valors dels elements)... En
el nostre estudi, hem optat per una opció convencional, la distància euclídea
al quadrat, que estableix els conglomerats a partir de la suma dels quadrats
de les diferències entre els valors dels elements. El model aplicat ha estat el
mètode de Ward, que en els darrers anys ha estat el més emprat25. Les
variables emprades per a l’establiment dels conglomerats han estat les
mateixes que en l’epígraf capítol anterior:

25

•

NOA. Número de nodes accessibles

•

NOV. Número de nodes visitats

•

TEV. Temps total de visita

•

TEN. Temps d’estada en els nodes

•

TEA. Temps mig de recorregut dels arcs

•

LON. Longitud del recorregut

•

NAR. Número d’arcs recorreguts

•

PAD. Percentatge d’actituds de deambulació (1) sobre el total

•

NAF. Número d’arcs freqüents (els 20 més transitats) recorreguts

.- En el mètode de Ward, es calcula per cada clúster la mitjana de totes les variables.
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Posteriorment, per cada subjecte, es calcula la distància euclídea al quafdrat respecte
aquesta mitjana i se suma per tots ells. En cada pas, els clústers que es van formant són
aquells que resulten en un menor increment de la suma global de distàncies al quadrat dins el
clúster (Visuata: 2001).

•

NNS. Número de nodes secundaris (Banys Àrabs, Passeig Arqueològic i
Sant Feliu) visitats.

Taula 65. Estadístics dels clústers per a les variables de referència
NOA
NOV
TEV
TEN
LON
NAF
PAD
TEA
NAR
NNS

Clúster 1
8,20
1,82
0:54
0:11
1.654
11,04
36,79
02:56
19,82
0,37

Font: Elaboració pròpia

Clúster 2
11,15
3,10
1:29
0:26
2.144
12,64
33,33
03:50
24,99
0,73

Clúster 3
12,42
4,23
2:06
0:41
2.425
13,35
33,82
04:53
27,31
1,05

Clúster 4
16,00
6,08
3:04
1:07
3.646
12,83
40,60
05:05
38,22
1,53

Mitjana
10,84
3,18
1:33
0:28
2.158
12,31
35,07
03:54
24,79
0,75

L’anàlisi de conglomerats ens ha permès identificar quatre clústers. La taula
65 mostra el comportament de cada grup en les diferents variables que hem
utilitzat per a la definició dels clústers. La lectura més immediata dels
resultats és que només dues variables es mantenen inalterables en els quatre
clústers (percentatge d’actitud de deambulació i número d’arcs freqüentats),
de manera que els valors són similars entre els grups. Les altres vuit variables
sí es modifiquen de forma sensible i sempre en la mateix direcció; a més, les
dispersions de les mitjanes són relativament baixes, de manera que els grups
responen als dos principis bàsics de l’anàlisi de clúster: poques diferències
internes i diferències externes significatives.
A partir dels resultats, podem definir les característiques dels quatre grups
que hem identificat:
a.

Els no turistes. Un 32,9% dels individus formen part del clúster primer.
La principal característica d’aquest conglomerat és que els indicadors
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de referència presenten uns valors excepcionalment baixos, molt per
sota de la mitjana. Aquest grup visita una mitjana de 1,82 nodes (i
només 0,37 nodes secundaris), a una notable velocitat (2:56 minuts de
mitjana) i en un recorregut molt curt (poc més d’un quilòmetre i mig).
Per això, tant el temps de visita general (menys d’una hora), com el
temps de visita als nodes (11 minuts) estan molt lluny dels valors
mitjos, que són ja significativament baixos. Per tant, aquest grup
manifesta una relació molt superficial amb l’espai de visita, de manera
que la seva experiència és molt poc turística.
b.

Els turistes rituals. El grup més important de visitants (34,2%) està
integrat per visitants que tenen un comportament pràcticament idèntic
als valors mitjos. Per tant, la descripció d’aquest grup és molt similar
al perfil mitjà: 3,1 nodes (0,73 secundaris), en una visita d’una hora i
mitja, a la que es dedica una mitja hora als nodes, en una longitud
lleugerament superior als 2 quilòmetres. La velocitat de recorregut
s’aproxima als quatre minuts. Per tant, un terç dels visitants segueixen
una mena de patró canònic: semblen guiats més per un ritual col·lectiu
que per una experiència individual.

c.

Els turistes interessats. Aquest grup està integrat per un 26,1% dels
visitants. Certament, els indicadors s’incrementen de forma sensible,
però no amb la mateixa intensitat. Fixem-nos, per exemple, que el
recorregut (2.425 metres) o el número d’arcs (27,31) són molt similars
als anteriors. En canvi, s’incrementen les variables que podríem
associar amb la qualitat de l’experiència: més nodes (4,23), una estada
més perllongada (2 hores), un temps d’estada en els nodes molt
superior (41 minuts) i una velocitat inferior (el temps mig per arc és de
gairebé cinc minuts). En aquest cas, els visitants no estan guiats tant
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pels cànons universals de consum del patrimoni com per l’experiència
singular, la vivència real del patrimoni.
d.

Els turistes erudits. Aquest grup és el que mostra un percentatge més
baix: només un 6,8% del total26. El turista erudit és el turista cultural
realment, aquell que cerca no només una experiència sinó també un
coneixement, un saber. En aquest cas, els indicadors són especialment
elevats i en molts casos dupliquen els valors mitjos. El turista erudit
visita una mitjana de sis nodes, que li ocupen més d’una hora de les
tres hores de recorregut; recorre prop de quatre quilòmetres (38 arcs)
a una velocitat molt lenta, amb una actitud clarament contemplativa
tant dels elements de la ciutat com dels itineraris urbans que descriu
amb la seva visita.

Existeix una forta relació entre aquests resultats i els que havíem comentat
en l’epígraf precedent. Fixem-nos que l’anàlisi factorial s’havia centrat en
dos factors bàsics que els podríem identificar (simplifiquem) com el ritual
(factor primer) i l’experiència (factor segon). En aquest cas, els quatre
clústers semblen coincidir amb els quatre quadrants d’una matriu que posa en
relació aquests dos factors.
Finalment, estem interessats en determinar el grau de relació entre aquestes
quatre grups i els itineraris urbans definits a partir de l’anàlisi tipològica dels
recorreguts. És a dir, volem esbrinar si les condicions geogràfiques de la visita
(la topologia turística) està vinculada amb els factors socials de la visita. Per
això, hem creat una taula de contingència (una matriu) que posa en relació
els quatre clústers (no turistes, rituals, interessats i erudits) amb els quatre
itineraris (simple, comercial, complex i muralles). Per tal de determinar si
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.- Una característica singular d’aquest clúster és la seva elevada coherència interna. En el
procés d’elaboració dels clústers, hem assetjat tres opcions: clústers simples (integrats només
unes poques variables), clústers complexos (l’opció final) o clústers intermedis (amb 446
una
selecció de les variables més representatives). Mentre que el tamany dels altres tres grups
s’ha modificat lleugerament a mesura que canviaven les variables, aquest conglomerat s’ha
mantingut inalterable. Hi apareixia en totes les opcions contemplades.

existeix una relació estadística entre aquests dos elements, hem calculat
l’índex Phi que mesura la correspondència entre variables nominals; el
resultat (0,503) mostra que les dues categories estan relacionades, tot i que
de manera feble. Els resultats es presenten en la taula 66.
Figura 14. Clústers de consum del patrimoni del Barri Vell

+
Turistes

Turistes

rituals

erudits

No turistes

Turistes
interessats

-

-

Experiència

+

Itinerari

Taula 66. Relació entre clústers i itineraris
Simple
Comercial
Complex
Muralles

Font: Elaboració pròpia

a.

No turistes
40
26,3
28,6
5,1

Clústers
Rituals
Interessats
41,8
21,6
4,9
0,7
45,6
63,3
7,7
14,4

Erudits
2,8
0
63,9
33,3

Mitjana
33
10
45,9
10,3

El primer clúster (no turistes) s’agrupen essencialment a l’entorn dels
itineraris simple i comercial. Així, el 66,3% dels visitants d’aquest
clúster han realitzat algun d’aquests itineraris, mentre que la mitjana
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és del 43%; la diferència és especialment significativa en el cas de
l’itinerari comercial, que gairebé multiplica per tres el comportament
estàndard. Aquesta relació avala la idea que el primer clúster té una
relació molt superficial amb el patrimoni de la ciutat.
b.

El segon clúster (turistes rituals) es reparteixen entre el primer i el
tercer itinerari; aquesta situació coincideix relativament amb el
comportament mitjà, de manera que es reforça la idea que aquest
conglomerat reprodueix la pauta dels valors centrals, canònics.

c.

El tercer clúster (turistes interessats) es caracteritzen perquè l’itinerari
complex representa les dues terceres parts del total, quan el valor
mitjà no arriba al 50%. Per contra, disminueixen significativament els
percentatges relacionats amb els dos primers models d’itineraris,
simples (un 21%) i especialment, comercial (només un 0,7%).

d.

El darrer clúster (turistes erudits) porta al seu extrem el comportament
que

hem

descrit

en

el

conglomerat

precedent.

Resulta

molt

simptomàtic que cap visitant segueixi l’itinerari comercial i només un
2,8% opta per un itinerari simple; per tant, la pràctica totalitat dels
visitants erudits realitzen un itinerari complex o bé un recorregut de
les muralles. En aquest darrer, el percentatge és tres vegades superior
al comportament normal.
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6. CONCLUSIONS
“Arribarà un temps
en què només restaran els mots,
en els versos dels móns
que no neguen els fets”

He acabat aquesta Tesi en el trapezi que forma la minúscula plaça de la
Catedral, entre la Pia Almoina i la Casa Pastors, en el mateix lloc on la vaig
començar. Novament, els turistes seleccionen la façana barroca com l’objecte
de la mirada fotogràfica. Novament, constato que els turistes segueixen una
mena de ritual, un guió no escrit de la pràctica turística. Des del petit
restaurant del Col·legi d’Arquitectes, mentre prenc un cafè en aquest calorós
matí de juliol, m’adono una vegada més que molts pocs visitants afronten el
carrer que puja a la Catedral. Com en un formiguer, la plaça s’omple i es
buida de visitants, que segueixen el corredor invisible que uneix Sobreportes i
el carrer de la Força.
El treball de camp i l’anàlisi dels resultats ens permeten aportar algunes claus
interpretatives que expliquen el comportament regular dels visitants del Barri
Vell. En el marc teòric afirmàvem que l’experiència dels turistes en les ciutats
monumentals és el resultat de l’acció combinada (ponderada) de quatre
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factors: la imatge de la ciutat, el codi d’interpretació universal, el valor del
patrimoni de la ciutat i la gestió turística (pública i privada). Girona no és una
excepció:
a.

La imatge emesa de Girona és molt unànime. Com en molts altres
espais turístics, té els seus orígens en el període romàntic (mitjans del
segle XIX), en el que es fixen els principals elements de la imatge de la
Girona medieval: la jerarquia dels nodes, les perspectives, els símbols,
els significats... Malgrat que la realitat física s’ha transformat
sensiblement i que també s’ha modificat la forma de fer turisme, les
guies actuals reprodueixen els trets generals de la mirada romàntica de
la ciutat.
Tanmateix, hem constatat que la imatge percebuda és molt feble. Per
diverses raons, la imatge que tenen els visitants de Girona abans
d’iniciar la visita és pràcticament nul·la. En canvi, l’enquesta ha
revelat que la imatge a posteriori (aquella que s’enduran els turistes)
és molt forta, molt sòlida. Per tant, Girona és una ciutat viscuda més
que evocada.

b.

Si bé els turistes entren en el Barri Vell amb una imatge poc definida,
el seu comportament sembla estar condicionat per unes regles de joc
força precises. Per això, la cartografia dels itineraris mostra uns carrers
densament transitats i unes àrees desèrtiques en termes turístics.
També es poden constatar una relativa homogeneïtat en el temps de
recorregut dels arcs, que ens permet diferenciar les àrees lentes de la
ciutat i les àrees ràpides. En fi, la major part dels indicadors de la
visita tenen una desviació relativament baixa: si el recorregut mig és
d’una hora i 34 minuts, la desviació és de 40 minuts; la desviació del
número de nodes accessibles és de 3,97 per una mitjana de 10,8; o el
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recorregut mig és 2.158 metres i la desviació només és de 810. Aquesta
és la primera paradoxa: malgrat que la imatge dels visitants està
formada per uns pocs elements inconnexos (en el millor dels casos), el
seu comportament respon a una lògica aparentment consensuada.
Nosaltres hem atribuït al codi turístic la responsabilitat principal
d’aquesta unanimitat. Girona respon a l’arquetip de la ciutat medieval
compacta, amb una densitat de monuments molt elevada i una sèrie de
signes universals relacionats amb la seva condició històrica (una trama
urbana laberíntica, la presència constant de la pedra, la presència de
les muralles, els elements religiosos...). Per això, el comportament dels
visitants segueix la lògica del consum turístic de les ciutats medievals:
la preeminència de la Catedral, el valor del passeig, la recerca dels
angles de fotografia...
c.

És obvi que el consum turístic del patrimoni només és possible amb un
substrat material, que és el llegat històric i artístic de la ciutat vella.
La ciutat medieval de Girona es caracteritza per uns límits molt
precisos (entre la muralla i el riu), una coherència molt marcada (que
la degradació dels 60 no ha manllevat) i una sèrie de peces de desigual
valor artístic, simbòlic o històric. Tanmateix, l’apropament dels
visitants al patrimoni monumental no està directament relacionat amb
el seu valor intrínsec: com hem comentat en l’apartat anterior, existeix
una mirada turística singular que crea unes imatges, unes necessitats i,
per tant, uns comportaments també singulars.
El valor turístic del patrimoni depèn essencialment del codi, la manera
com els visitants avaluen (llegeixen) una ciutat medieval convencional.
En el cas de Girona, hi intervenen a més les propietats “geogràfiques”
de la trama urbana, especialment dues: l’accessibilitat (la ubicació en
els principals corredors per on transiten els visitants) i la visibilitat (la
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capacitat dels nodes de sobresortir entre una trama urbana molt
compacta).
d.

El consum turístic del patrimoni monumental del Barri Vell està també
molt condicionat per la gestió pública (més que no pas privada). Sens
dubte, l’element que ha incidit de manera més evident en l’increment
del número de visitants a la ciutat medieval ha estat el Pla Especial de
Rehabilitació Interior (PERI) aprovat el 1983, que transformà de manera
radical les condicions del barri vell: un increment de l’activitat
residencial i de serveis (que ha impedit un procés de museïtzació), una
rehabilitació integral dels espais privats i els espais públics i una
millora de l’accés al patrimoni monumental (de la rehabilitació de la
façana de la Catedral a la millora de l’oferta museística).
Per tant, la reactivació de l’activitat turística en el Barri Vell ha estat
el resultat d’una intervenció no turística. Per contra, els elements que
configuren la gestió estrictament turística (la gestió dels fluxos, la
informació, la senyalització, l’accés als monuments...) mostren encara
colls d’ampolla no resolts.

Per tant, en relació a la proposta conceptual que hem presentat en el marc
teòric, el consum turístic del patrimoni de la ciutat de Girona està més
relacionat amb el codi turístic i la gestió pública del Barri Vell que amb els
altres dos elements (la imatge i el valor del patrimoni).
És cert que l’estudi ha dibuixat unes normes bàsiques (unes regles del joc,
dèiem) en els recorreguts turístics per la ciutat medieval. Ara bé, una anàlisi
més detallada dels diversos indicadors matisa aquesta afirmació i ens permet
identificar uns models d’itineraris singulars: el model bàsic, el model
comercial, el model complex i el model de les muralles.
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a.

L’itinerari bàsic (un 33% del total) només centra la mirada turística, en
l’àrea de la Catedral i ignora la resta de peces del patrimoni, de
manera que els indicadors de la visita (temps, número de nodes...) són
molt baixos.

b.

L’itinerari comercial (10%) il·lustra el valor dels serveis del Barri Vell,
ja que inclou tots aquells recorreguts que no entren en contacte amb
les àrees patrimonials i se centren en l’oferta (comercial, restauració,
lúdica) dels corredors de serveis.

c.

L’itinerari complex (46%) combina l’accés a l’àrea de la Catedral amb
l’interès per una o més àrees complementàries (Passeig Arqueològic,
Sant Domènec o l’àrea de Sant Pere de Galligants), de manera que els
indicadors de la visita són més elevats que la mitjana (més nodes, més
recorregut, més temps de visita...).

d.

Finalment, l’itinerari de les muralles (10%) es caracteritza per la
utilització parcial o total del Passeig de les Muralles; aquest recurs té
un doble efecte en l’experiència turística: incrementa l’accessibilitat
entre les àrees del Barri Vell i permet una mirada extravertida que
afavoreix un millor coneixement de l’oferta patrimonial. Per això,
aquest itinerari és el que presenta uns indicadors de qualitat de la
visita més alts.

De la mateixa manera que no hi ha un recorregut únic, tampoc podem afirmar
que existeix un prototipus de visitant. Els estadístics multivariants ens han
permès demostrar que la relació entre el turista i el patrimoni respon almenys
a quatre formes de consum diferenciades, que hem anomenat “no turistes”,
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“rituals”, “interessats” i “erudits”.

a.

Els no turistes es caracteritzen perquè els diversos indicadors de la
visita (temps, número de nodes, recorregut...) tenen uns valors
excepcionalment baixos, molt per sota de la mitjana. Per tant, aquest
grup manifesta una relació molt superficial amb l’espai de visita, de
manera que la seva experiència és molt poc turística.

b.

El grup més important (34,2%) està integrat per visitants que tenen un
comportament pràcticament idèntic als valors mitjos. Per tant, la
descripció d’aquest grup és molt similar al perfil mitjà: 3,1 nodes (0,73
secundaris), en una visita d’una hora i mitja, a la que es dedica una
mitja hora als nodes, en una longitud lleugerament superior als 2
quilòmetres. La velocitat de recorregut s’aproxima als quatre minuts.
Per tant, un terç dels visitants segueixen una mena de patró canònic:
semblen guiats més per un ritual col·lectiu que per una experiència
individual.

c.

Els turistes interessats representen un 26,1% dels visitants. Certament,
els indicadors s’incrementen de forma sensible, però no amb la
mateixa intensitat. En aquest cas, els visitants no estan guiats tant pels
cànons universals de consum del patrimoni com per l’experiència
singular, la vivència real del patrimoni. Per això, els indicadors que
més s’incrementen són aquells que estan relacionats amb la qualitat de
la visita (temps en els nodes, temps de recorregut...).

d.

El turista erudit és el turista realment cultural, aquell que cerca no
només una experiència sinó també un coneixement, un saber. En
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aquest cas, els indicadors són especialment elevats i en molts casos
dupliquen els valors mitjos. El turista erudit visita una mitjana de sis
nodes, que li ocupen més d’una hora de les tres hores de recorregut;
recorre prop de quatre quilòmetres (38 arcs) a una velocitat molt
lenta, amb una actitud clarament contemplativa tant dels elements de
la ciutat com dels itineraris urbans que descriu amb la seva visita.
Hem demostrat que els dos grups estan relacionats de forma significativa. És a
dir, els visitants integrats en un determinat grup o clúster tenen una major
predisposició a realitzar un itinerari que els altres. De fet, la taula de
contingència que relaciona clústers de visitants i models d’itineraris té un
valor d’alpha significatiu. Hi ha per tant una relació entre les condicions
geogràfiques (gairebé geomètriques) de la visita i el comportament dels
visitants en el seu recorregut. El continent i el contingut estan relacionats per
unes regles més o menys explícites.
En darrera instància, la pulsió que explica la relació entre el patrimoni
monumental i els visitants és la tensió entre el ritual i l’experiència. El ritual
és el codi no escrit que guia els visitants i que respon a una sèrie d’elements
universals, és essencialment un acte de socialització, una reproducció
individual d’un comportament socialment convingut. Per contra, l’experiència
és la capacitat individual de connectar amb l’essència del patrimoni més enllà
dels paràmetres universals. Cada experiència turística és el resultat d’una
combinació subtil entre aquestes dues forces: la intensitat d’una o altra
determina, en bona mesura, les característiques finals de la relació entre
visitant i patrimoni.
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