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L’objectiu d’aquest fanzine és difondre articles sobre 
pensament crític amb suficient profunditat i amb una 
perspectiva de mig i llarg termini. Es publicarà cada 
quatre mesos de manera gratuïta.

En els últims temps, estem abocats a un consumisme 
noticier que sovint atabala les anàlisis àmplies de refle-
xió serena i punyent. Però són aquest tipus d’anàlisis 
les que ens  poden oferir alguna indicació per orien-
tar-nos entre l’allau diari –i al minut- de continues no-
vetats informatives. No parlem només dels mitjans de 
comunicació del poder, parlem també del bombardeig 
de notícies que impera en el món de les xarxes socials 
virtuals, fomentades i controlades precisament per les 
elits polítiques i financeres.

Massa vegades, els moviments socials s’adapten a 
aquest soroll estrident d’acumulació inabastable de no-
tícies, anuncis i campanyes esperonades per un alar-
misme permanent. En aquest sentit, des de les diferents 
sensibilitats d’una esquerre radical autocrítica, el pre-
sent fanzine vol fer sonar un brogit d’idees que, gene-
ralment, no podem escoltar entre els pistons de les notí-
cies fugisseres i instantànies. Volem donar veu creativa 
a un brogit que vagi in crescendo per poder encarar les 
nostres lluites amb solidesa i coherència. Pensem que 
els brogits de fons que surten de les escletxes ens poden 
enlairar i guiar en les rutes adequades per erradicar el 
capitalisme i construir una societat més justa.

DE QUÈ VA AQUEST FANZINE?



3

EL TURISME: QUÈ ENS DÒNA I QUÈ ENS TREU

Segons la Viquipèdia, la gentrifica-
ció és un procés de transformació 
física, econòmica, social i cultural 
d’un barri (o àrea/població més o 
menys extensa) antigament degradat 
o de classe baixa que acaba sent de 
classe mitjana-alta. Els edificis hi són 
restaurats o modificats, tot incremen-
tant-ne el valor, cosa que a la llarga 
n’acaba expulsant els seus antics ha-
bitants, més pobres.
Tot això ens pot resultar ben famili-
ar. Tots tenim amics i coneguts que 
han marxat de certs barris cèntrics de 
Barcelona cap a d’altres més econò-
mics i menys de moda, a la perifèria, 
perquè no poden fer front a l’incre-
ment del lloguer i a l’encariment de 
la vida. Qui no ha visitat un pis de 
lloguer atrotinat i el propietari ha jus-
tificat el seu preu i el seu estat perquè 
està en una “zona de primera” i l’aca-
barà llogant. Hi ha barris de primera 
i hi ha barris de segona, hi ha barris 
poc recomanables i barris bé, hi ha 
també barris directament invisibles, 
sense ressò mediàtic, més enllà d’al-
gun fet luctuós. La divisió en classes 
socials també té el seu correlat en la 

distribució de l’espai urbà per part de 
la ciutat global.
Segons explica Neil Smith al seu 
llibre “La nueva frontera urbana” 
(2012), un clàssic de la geografia 
crítica pel que fa a l’estudi de la 
gentrificació, “en l’actualitat, l’ex-
pansió econòmica ja no té lloc ex-
clusivament a través d’una expansió 
geogràfica absoluta sinó que implica 
més aviat una diferenciació interna 
d’espais ja desenvolupats” (p.23).  
En una societat massiva i uniformit-
zadora, l’individu necessita espais de 
distinció i prestigi per sentir-se di-
ferent i reconegut, encara que sigui 
il·lusòriament, respecte de la mul-
titud.  La recerca de la diferència, 
la diversitat i la distinció formen la 
base d’una nova ideologia urbana (N. 
Smith) que demanda barris idonis per 
al  seu gust selectiu. Així s’entén com 
l’ajuntament de Barcelona en conni-
vència amb la indústria immobiliària 
batejà el Barri Xino com a Raval, ter-
me més neutre i inofensiu; igualment 
la part nord del Lower East Side a 
Nova York s’anomenà “East Village” 
a fi de capitalitzar la seva proximitat 

geogràfica en relació amb la respec-
tabilitat, seguretat, cultura i lloguers 
alts de Greenwich Village. Cada gran 
ciutat ha patit el seu procés de gen-
trificació amb un seguit d’elements 
comuns, però també de singularitats 
pròpies.
Aquest fenomen de diferenciació in-
terna el podem trobar tant a Rio de 
Janeiro, Londres, Barcelona, Pra-
ga, o a qualsevol altra ciutat on els 
fluxos del gran capital hagi fixat els 
seus tentacles inversors per convertir 
algunes de les seves zones més em-
blemàtiques en “barris cosmopoli-
tes”, en “ciutats de l’elit global”, en 
“barris amb classe” o en “zones crea-
tives i artístiques”. De fet, el discurs 
de la gentrificació té un alt poder de 
persuasió i d’atracció. 
Qui no voldria pas viure en un barri 
segur, net, dinàmic i multicultural, 
ple d’artistes i gent creativa? Qui es 
pot oposar a la modernització, la re-
novació i la neteja urbana per millo-
rar el seu entorn més immediat? 
El problema és que les autoritats mai 
parlen de l’agenda oculta associada a 
aquests processos i el sistema medià-

Ni el diccionari català ni el castellà recullen el mot “gentrificació”. A l’enciclopèdia catalana et remeten a la paraula 
“ennobliment”. De fet, en anglès, “gentry” significa alta burgesia i aristocràcia.
La gentrificació pot ser sinònim de “pijització”, “trendificació”, “elitització”, “aburgesament” o “aristocratització”, 
entre d’altres. És un terme encunyat l’any 1964 a Londres per la sociòloga Ruth Glass tot descrivint el que passava 
al districte d’Islington:
Un per un, molts dels barris obrers de Londres han estat envaïts per classes mitjanes. Cases rònegues i modestes 
-dues habitacions a dalt i dues a baix- han estat comprades, un cop els seus arrendaments s’han acabat, esdevenint 
residències elegants (...). Un cop aquest procés de ‘gentrificació’ comença en un barri, progressa ràpidament fins 
que tots els seus antics habitants de classe obrera n’han estat foragitats i tot el caràcter social del barri capgirat.
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tic hegemònic tampoc es caracteritza 
per vehicular missatges crítics, sinó 
per contribuir, sovint decisivament, a 
la construcció del consens. A quin veí 
de la Barceloneta, per exemple, se li 
va explicar com afectaria en la seva 
vida quotidiana l’obertura de la ciutat 
al mar –feliç eufemisme– gràcies als 
fastuosos jocs olímpics del 92?
Seguint Neil Smith (2012), avui 

dia la gentrificació és omnipresent 
en les zones urbanes deprimides de 
les grans ciutats del món capitalista 
avançat. A partir dels anys seixanta, 
la gentrificació no sols s’ha conver-
tit en una vasta experiència, sinó que 
també ha estat sistemàticament inte-
grada en processos urbans i globals 
més amplis, fet que també la diferen-
cia d’experiències prèvies i distintes 

Llibres:
Marc Augé: El viaje imposible, Gedisa, 1998.
Mónica Degen y Marisol García (eds): La metaciudad: Barcelona. Anthropos., 2008.
Enciclopedia del turismo, Jafar Jafari (editor), Síntesis, 2002.
Dean MacCannell: El turista. Melusina, 2003.
Agustín Santana: Antropología y turismo, Ariel, 1997.
Neil Smith: La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. Traficantes de Sueños, 2012.
Unió Temporal d’Escribes: Barcelona, marca registrada: un model per desarmar. Virus, 2004.
Internet:
http://contested-cities.net/
http://contested-cities.net/CCmadrid/gentrificacion-y-conflicto-del-casc-antic-al-born/
http://www.eldiario.es/catalunya/Barcelona-ciudad-escaparate_0_178132516.html/
http://lacomunidad.elpais.com/antoniorodriguezfenutria/2012/4/14/barcelona-ciudad-escaparate-/
http://www.ed-bellaterra.com/uploads/pdfs/FOTUT%202004X.pdf 
http://manueldelgadoruiz.blogspot.com.es/

de “rehabilitació d’espais”. La pre-
gunta clau és: és possible una “ciutat 
global” que no hagi patit processos 
de “gentrificació”, això és, augment 
dels lloguers i transformació elitista 
dels barris?
Sembla indiscutible que la ciutat de 
la globalització ha d’estar en contí-
nua renovació i reinvenció, perquè la 
seva marca no perdi posicions dins 
del mercat mundial, a través de tot 
un seguit de processos de reestruc-
turació metropolitana, que tenen la 
gentrificació com una de les seves 
puntes de llança. L’agenda neoliberal 
té també el seu programa en les àre-
es urbanes que han de competir entre 
elles per esdevenir atractives com a 
productes de consum.
La ciutat s’ha tornat una màquina 
de producció de difícil control, tot i 
que hi ha persones que produeixen la 
ciutat amb les seves decisions. Així 
doncs, segons el discurs dominant, 
plasmació dels interessos de gran su-
mes de capital d’una elit sostractiva, 
hi ha una seguit de forats negres que 
s’han de rehabilitar per convertir-los 
en un espai domesticat, civilitzat, la 
“ciutat capuccino”, apta per al treball 
de les classes creatives i perquè el tu-
risme de massa se n’aprofiti d’aquest 
nou dispositiu urbà. Entendre la ciu-
tat d’avui dia és el primer pas per 
transformar-la.

Pau Salvador
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Però hi ha una altra lectura paral·lela 
a l’anterior, que no és objecte de dis-
curs mediàtic i socialment rellevant, 
i que segurament és indestriable del 
primer: es tracte de l’estimulació 
del potencial turista deguda a plans 
de màrqueting, del desig per part del 
subjecte que farà turisme d’allibe-
rar-se de “càrregues” desagradables 
que li procura la vida quotidiana i 
de passar-ho bé, i/o dels efectes de 
la “moda” o prestigi que determinats 
indrets han adquirit. És evident que 
en l’execució del viatge turístic els  
trets “psicologitzadors” d’aquest al-
tre discurs sobre el turisme el conver-
teixen en instrument al servei d’altres 
àmbits socio-econòmico-culturals. 
Aquest doble plànol constitueix la 
diferència entre l’aplicació de la psi-
cologia per comprendre el fenomen 
turístic i la psicologització -versió 
utilitarista de la psicologia- en el tu-
risme. La primera descriu els meca-
nismes que entren en funcionament 
en el marc, com en tota activitat 
humana, de l’entorn humà, social i 
cultural, a més de “l’entorn” interior 
de la “psiqué” humana per una ne-
cessitat natural de creixement men-
tal, sigui cognoscitiu i/o emocional. 
La segona se situa en les estratègies 
calculades, doncs, que en el turisme 

anomenat de masses marquen amb 
gran força les pautes de conducta del 
turista. Potser sembla una qüestió de 
matís, però em sembla que no és ir-
rellevant, a jutjar per les formes de 
viatjar resultants i les conseqüències 
derivades en l’estil de vida de les per-
sones, abans i després del viatge.  
Hom pot valorar l’anterior distinció, 
doncs, com excessivament acadèmic 
i/o inútil; com una mera contraposi-
ció entre un suposat “ideal turístic” i 
la “realitat” de la pràctica turística. I 
segurament hi ha en aquest judici una 
certa veritat i una interpretació parci-
alment plausible. Però probablement 
és més profitós considerar que la pri-
mera interpretació complementa la 
segona; però sense haver de confon-
dre-les ni menystenir-les, en conside-
rar-les per separat. I és que, en aquest 
plantejament, la primera faria de fac-
tor o criteri regulador” per poder me-
surar l’abast de la segona. És a dir, 
en el turisme de masses, que fou un 
invent del segle XIX per motius no 
estrictament de curiositat i respecte 
pel que és diferent i culturalment va-
luós i enriquidor, hom troba compor-
taments no gaire diferents dels que 
fomenta la societat benestant que el 
propicia, a saber: la preferència dels 
interessos econòmics sobre d’altres; 

la tendència a marcar les diferènci-
es ètniques o de classe –en turisme 
hom parla de “estatus” o també , en 
contextos més puntuals, “d’efecte 
demostració”-; la necessitat de les 
persones de “desconnectar” d’uns 
hàbits quotidians incòmodes o d’un 
treball esgotador (Jafari, J) –o de tots 
dos alhora-; o, per acabar, la cana-
lització dels desigs compulsius he-
donistes i/o consumistes... Hom pot 
afirmar que el tipus de turisme que 
una societat practica –i exporta quan 
es tracta de destins estrangers- està 
en proporció amb les virtuts i vicis 
que aquesta manifesti. En això, l’ac-
tivitat turística no és diferent d’altres 
activitats d’oci, de treball, de l’acti-
vitat econòmica, educativa, política o 
esportiva...
L’esmentada trilogia inicial relativa 
a la descripció psicològica del com-
portament turístic estimula la tasca 
d’analitzar què succeeix en la “psi-
qué” humana quan se sent atreta per 
viatjar a un indret amb  la intenció 
de practicar oci. Ben segur que molts 
factors hi intervenen aquí, però l’ob-
servació i l’estudi reglat psicosocial 
de la demanda turística de masses in-
dica tendències (mai no es pot parlar 
de certeses absolutes en disciplines 
humanes) a viatjar a llocs que atrauen 

Davant l’allau de persones que envaeixen els destins turístics del nostre país, costaners i  ciutats històricament relle-
vants, siguin més grans o petites, hom descriu un perfil psicològic del turista en termes de motivació o atracció per 
gaudir de quelcom diferent, d’actitud encuriosida i de gust per disfrutar de l’enorme patrimoni natural i cultural de 
què disposem. Hom pot resumir aquest fenomen complex en una relació interactiva per la que l’activitat turística 
ofereix possibilitats de desenvolupament al turista i oportunitats econòmiques i laborals al resident. Res, doncs, d’es-
pecial: el turisme és  beneficiós per a tothom. 
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per la fama o la “moda” de certs mo-
numents –obres, moltes d’elles, que 
fa unes dècades molt pocs valoraven 
i que avui donen “prestigi” a qui les 
visita-, per l’oferta festiva, imitativa

 

o lúdica -els parcs temàtics han fet 
fortuna-, o per l’oferta de preus as-
sequibles lligada a estances curtes 
i ràpides, que en posar-se de moda 
apleguen milers de turistes en territo-
ris localitzats i massificats, amb una 
sobrepassada capacitat de càrrega.... 
Difícil resulta negar que es donen, 
aleshores, fenòmens psicoculturals 
que pressionen la conducta del tu-
rista en termes de fascinació per un 
indret o un monument (MacCannell, 
D. ) –un exemple pot ser una ciutat 
com Barcelona o “monuments” tan 
heterogenis com la Sagrada Família 
o el museu del Barça- que atorguen, 
en ser visitats, prestigi i imitació (Le 
Bond, G): si no has vist la torre Eifel, 
el Coliseu romà o la Gran Place de 
Brussel·les no has vist res...
Estem ja situats en l’esfera de la psi-
cologització en el turisme. Com de-
finir-la? Una forma genèrica seria la 
que la presenta com la reducció de 
la “realitat” de l’activitat turísti-
ca –tant rica i complexa com ho pot 
ser qualsevol altra en la vida social 
i cultural d’una comunitat- a mers 
mecanismes  psíquics perifèrics –
estimuladors i forans-, com ho són 
els socioeconòmics o de consum, de 
classe o  prestigi, o de compulsiva fu-
gida del món ordinari (Bauman, Z). 
A la qual cosa s’afegeix, en els últims 
anys i per raons diverses, el senti-
ment de inseguretat i les conseqüents 
formes de conjurar-la amb controls 
en els transports, sistemes de defen-
sa personal, vigilància policial... que 
en la majoria dels casos són alienes 
al turisme pròpiament dit. Aquí ja, el 
turisme “dóna menys”, en restar sot
mès a factors aliens al que hom des-

criuria com essencial a ell.  
En realitat, l’extensió del terreny 
d’aplicació de la psicologia més en-
llà de la investigació i coneixement 
de la ment humana i del seus dèficits

–disfuncions i/o malalties- ha estat 
una constant al llarg del segle XX: 
en àmbits tan diversos com en l’eco-
nomia (l’avui denominat “capita-
lisme emocional” o introjecció dels 
patrons econòmics en l’esfera psí-
quica (Illouz, E.) n’és emblemàtic-, 
en l’educació (amb el desplegament 
d’un ventall de teories de l’aprenen-
tatge, des del conductisme fins a la 
psicologia cognitiva i el constructi-
visme, per explicar-ne la planificació 
i les estratègies didàctiques a seguir), 
en el treball i l’administració públi-
ca (per a la selecció de personal amb 
perfils per exercir determinats càr-
recs i funcions), o en la política (per 
perfilar les formes que siguin efec-
tives per “conduir” amb comoditat 
l’opinió pública i aconseguir el seu 
consentiment favorable a determina-
des propostes polítiques)...  Per què 
l’esfera de l’oci i del turisme haurien 
de restar al marge, essent activitats 
que formen part de la transformació 
de la societat que les impulsa? Na-
turalment, altra cosa en la que ara no 
hi entrem és la de la responsabilitat 
ètica que hom pugui plantejar en al-
gunes de les aplicacions de la psico-
logia en les àrees com les esmenta-
des o d’altres, i en la de l’oci i del 
turisme en particular. I aquesta qües-
tió, no prou desenvolupada encara, 
requereix, primer de tot, saber posar 
l’aplicació de la psicologia en el lloc 
cognoscitiu que com a disciplina se-
riosa i científica li pertoca. 
A grans trets, hom afirmaria que, en 
la mesura que l’activitat turística té 
moltes cares, tal vegada les més vi-
sibles són la “industrial” (és un oci 
que és un “negoci” rellevant en mol-

tes societats),  la lúdica (és una for-
ma de diversió-“divergere” o esbar-
giment, amb un munt de components 
psicosocials-) i la cultural (és una 
activitat humana susceptible d’edu-
car les persones, amb l’enorme ba-
gatge patrimonial disponible). I per 
això, la tasca humana i social que se 
li presenta no és pas tan simple com 
sovint es fa creure; sinó que haurà de 
contribuir a aclarir i interpretar quin 
ús es fa del temps lliure de treball –
la qual cosa requereix, òbviament, 
com s’entén i s’organitza el món la-
boral-; quin significat, i quin vincle 
i valoració s’assignen tant al treball 
de qui fa turisme –turista- com de qui 
fa possible –el resident- l’activitat de 
gaudiment del primer; i també el rep-
te per part del practicant de turisme 
d’eixamplar l’autoconeixement en 
rebre les percepcions del nou entorn 
visitat,  reconeixent i repensant les 
pròpies limitacions com a una opor-
tunitat de comunicació amb persones 
i móns diferents als seus.  
Tornant al procés de psicologització, 
el seu resultat en el turisme mostra, 
doncs, les conseqüències derivades 
de la mecànica sociocultural instau-
rada en les societats occidentals –que 
són majoritàries en emissió i recep-
ció de turistes fora de les fronteres 
d’una cultura determinada, a més de 
Japó, Rússia i Xina-. Això fa que el 
“tipus” turístic estàndard obeeixi a 
patrons aliens a la capacitat decisòria 
personal, adaptant-se a unes maneres 
de fer turisme –ràpides i curtes, força 
pautades en horaris, en activitats pro-
gramades quasi com a “obligatòries” 
en “circuïts” específics dissenyats 
sense gaire capacitat d’alteració...-, 
en una cadena de comportaments 
“homogeneïtzats” en els destins tu-
rístics amb grans concentracions 
de persones i en períodes concrets 
estacionals: estiu, Setmana Santa, 
determinats  “ponts” llargs festius...
Tot el moviment de masses resultant 
d’aquesta mecànica desplega diver-
sitat de formes turístiques relatives 
a perfils psicològics múltiples: turis-
me familiar, “single”, exòtic, d’élite, 

Difícil resulta negar que es donen fenòmens psicocul-
turals que pressionen la conducta del turista en ter-
mes de fascinació per un indret o un monument
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cultural, aventurer, de negocis, d’es-
deveniments...; essent dominants, pel 
que diuen les estadístiques, el turis-
me de fantasia (Cohen, D), diversió i 
consum (Dumazédier, J)..
Tal com succeeix en altres activitats 
de la vida social quotidiana, en l’àm-
bit turístic els fenòmens d’adaptació 
social van guanyant terreny...; i en 
canvi en guanyen menys els que facin 
referència a la pautada contemplació 
d’un paisatge o d’una expressió cul-
tural o a la inquietud intel·lectual o 
simplement dels costums de la po-
blació resident.
En la mesura que el fenomen de la 
psicologització és un  procés “de 
portes endins” del mateix subjecte, la 
seva presència en l’activitat turística 
implica la incomunicació amb les 
persones residents i el desinterès per 
conèixer-les; a banda de la freqüent 
distància econòmica o de “estatus” 
– en destins turístics de països ma-
terialment poc avançats- entre els 
turistes i els residents. No fa més de 
quaranta anys aquesta era una  ex-
periència viscuda i patida a casa nos-
tra respecte als turistes europeus que 
ens visitaven.
Les darreres consideracions apunten, 
no només al tipus d’equipatge psi-
cològic i axiològic -valors, actituds 
i hàbits- del turista; sinó també a la 
“psiqué” –actitud i valors- d’alguns 
gestors turístics, la seva formació i 
praxi, allò que potencien com a ob-
jectius fonamentals –guanys, èxit, 
prestigi- i allò que no consideren 
prou rellevant –com l’apreciació de 
la natura, de l’encontre humà amb 
persones diferents o el desenvolupa-
ment humà del turista (Dumazédier, 
J). De manera que l’activitat turística 
en les nostres societats no només és 
un mer complement de consum sub-
sidiari de la maquinària productiva; 
sinó un exemple de com vivim i ens 
relacionem... i quines actituds seria 
bo canviar. I això deixa un terreny 
ample per explorar. 

Albert Llorca 

Llocs de difusió en paper

GRÀCIA
Cooperativa Infoespai: pça. del Sol 19
Llibreria Taifa: c/ Verdi 12
Banc okupat de Gràcia: Travessera de Gràcia 181
La Barraqueta: c/ Tordera 34
La Torna: c/ Sant Pere Màrtir 37
Llibreria Aldarull: c/ Torrent de l’Olla 72
L’Ateneu Rosa de Foc: c/ Robí 5
Llibreria Cap i Cua: c/ Torrent de l’Olla 99
L’Ateneu Roig: c/ Ciudad Real 25

SANTS
Cooperativa Ciutat Invisible: c/ Riego 35

NOU BARRIS
Casal 3 Voltes Rebel: Ptge. Urrutia 125
Casal de la Prospe: Pça. Àngel Pestanya

RAVAL
El Lokal: C/ de la Cera 1 bis

POBLE NOU
Ateneu Flor de Maig: C/ Doctor Trueta 195

SANT ANDREU
CSO La Gordíssima: c/ Pons i Gallarza 10
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Fanzine Brogit invita al movimiento “DefensemParkGüell” a participar en su publicación, con un trabajo sobre tu-
rismo, teniendo en cuenta “qué nos aporta y qué nos quita (el turismo)”. Como participante de este movimiento, el 
cual se aparta de los estándares formales de toda organización vertebrada jerárquicamente, y como autor del presente 
texto, debo tener en cuenta las  voces que conforman la revista: “fanzine” y “brogit.” En cuanto a que el artículo 
sea sobre el turismo, es porque el equipo de la revista ha decidido que, por las diferentes coordenadas del momento 
presente, se hace necesario abordarlo. Dentro del punto de vista pero, sobre todo, desde el ángulo de visión del que 
escribe, y dadas la pertenencia a “DefensemParkGuell” y ser un preocupado y voluntario estudioso de la biografía y 
obra de Antoni Gaudí i Cornet, se utilizarán referencias de la obra y el significado de lo gaudiano, como una de las 
centralidades de lo que aquí trataremos, y que la obra de Gaudí es una colosal llamada al turismo, amplificación del 
eco de lo que se propusieron los tres entonces jovencitos Gaudí-Ribera-Toda en su “Restauración del Monasterio de 
Poblet” (Vimbodí i Poblet, Tarragona), cuya referencia la podemos encontrar en “El Gran Gaudí.” (Juan Bassegoda 
Nonell. Pp. 38-52) En dicho proyecto de restauración, queda expresado el pensamiento del joven Gaudí y sus dos 
amigos. 

“Fanzine” proviene de “zine” o ma-
gazine de pequeño formato y volu-
men, de reducida difusión y no fru-
to de amaños mercantiles y de ahí 
precisaremos que es una publicación 
temática, que se genera dentro de una 
organización o aquellos con sensibi-
lidades afines o para individuos inte-
resados en demandar la presencia de 
conocimiento escrito, de puntos de 
vista que pueden solo tener motiva-
ción para dicho canal y ramificacio-
nes puntuales; en principio es desti-
nado a minorías, que quieren que los 
autores de los textos se “personen” 
exponiendo sus puntos de vista so-
bre temas específicos; y tal expresión 
lo sea sin coacción alguna, sin que 
el autor venda su alma al “Mefisto” 
surgido del “Fausto” de la pluma del 

gran iniciado Johann Wolfang Goet-
he (1749-1832). 

Pero además deberemos contar con 
otra “afinidad” al “fanzine”, que el 
contenido sea crítico, lo más pro-
fundo posible y que pueda tenerse 
en cuenta dentro del medio y largo 
término. 

Y, cómo no, atenderemos a la voz 
“brogit”, que aunque podamos iden-
tificarlo con los términos algazara, 
barullo, escándalo, gresca, tumulto, 
y un etcétera, en mi caso y dado lo 
gaudiano que envolvía el ambiente 
turístico barcelonés, lo llamaré “bu-
llanga”, más afín a la cercana Cata-
luña del siglo XIX-XX. Bullanga que 
hacía mucho “soroll”, el cual solía 

traducirse en “lloros” de los famili-
ares de algunos de aquellos bullan-
gueros.

Me pregunto si lo que llamamos 
“Fancine brogit”, no existía como 
equivalente en Cataluña en la segun-
da mitad del siglo XIX, con la revista 
“Arlekín” creada, diseñada y produ-
cida por el grupo de amigos del Baix 
Camp: Antoni Gaudí (1852-1926), 
Francisco Ribera (1852-1912) y 
Eduardo Toda (1855-1941), arquitec-
to, médico y abogado (y cónsul), res-
pectivamente. El primero y el tercero 
nacidos respectivamente en Riudoms 
y Reus (comarca del Baix Camp) y 
el segundo, en l’Espluga de Francolí 
(Conca de Barberá); todos ellos, de 
la provincia de Tarragona. Cada uno 
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de ellos, convertido en paradigma en 
sus aconteceres. 

También considero algo equivalentes 
del “Fanzine brogit” la “Biblioteca 
dels fullets”, editada por “Librería 
Catalònia”, siendo su primera publi-
cación de la autoría del filósofo Fran-
cesc Pujols Mercader (1882-1962), 
que a modo de Memorial dedica a su 
amigo el arquitecto Gaudí, fallecido 
en 1926, bajo el título: “La visió ar-
tística i religiosa d’en Gaudí” (Fullet 
N.º 1, 1927, 38 págs.)

La aventura del turismo internacio-
nal como turismo de masas, se ade-
lanta en los países que participaron 
directa o indirectamente en la Se-
gunda Guerra Mundial, a través de 
las ayudas entre 1947-1951 conse-
guidas por el Plan Marshall (George 
G. Marshall, 1880-1959) y otras or-
ganizaciones internacionales que se 
movían en la democracia, no siendo 
así en el caso de España, por cuanto 
seguía con la filosofía del fascismo 
(y por tanto fuera del campo demo-
crático) que ya históricamente había 
provocado la desaparición de más de 
55.5 millones de personas en todo el 
planeta. En nuestro país comenzará 
la presencia del turismo de masas a 
través de los planes del Ministro de 
Información y Turismo (1962-1969), 
Manuel Fraga Iribarne (1922-2012). 
La evolución será efectiva hasta el 
momento e incrementado en los úl-
timos años debido a la evolución de 
sociedades estrechamente vinculadas 
al mundo musulmán, cuyos proble-
mas agravados por decisiones de al-
gunas democracias formales, termi-
narán en baños de sangre y grandes 
dramas, con secuelas que aún no se 
han solucionado, en una de ellas el 
turismo que vio frenada su ida hacia 
aquellos territorios siendo España 
uno de los países beneficiados (con la 
doble desgracia para aquellos países 
a los cuales el turismo disminuyó). 

Del eslogan de Fraga con su gene-
ralidad de “Spain is different!”, a la 

detallística del Ministro actual de In-
dustria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria (1958), que en el I Con-
greso Internacional de Turismo de 
Interior (Valladolid, 2013), dijo: “la 
salida de la crisis económica de Es-
paña vendrá, en gran parte, del sector 
turístico, no solo de las comunidades 
autónomas con sol y playa, sino tam-
bién de turismo interior”. Y el mismo 
Ministerio juntamente con el Ayun-
tamiento de la ciudad de Elche, pre-
parando un Congreso Internacional 
de Turismo y Patrimonio Religioso 
(2014), dentro de la oferta Espiritual 
y Religiosa. 

Ahora bien, en nuestro horizonte aún 
recala la crisis originada en Estados 
Unidos de América por su banca, 
responsable directa de la Gran Re-
cesión (2008 y años siguientes), en-
tre otros motivos, derivada por una 
crisis crediticia, hipotecaria y, cómo 
no, de confianza en los mercados, sin 
despreciar otras manos; efecto que 
de pronto se ha ido extendiendo a 
otros países, sobre todo en la Europa 
Comunitaria. Y, entre los países que 
coronan la crisis, España forma parte 
del rosario de los que rozan la Apo-
teosis en percepción de turismo den-
tro de la media docena que encabeza 
aquel ránking. Inexplicablemente, 
también en paralelo, tiene asentada 
una ciudadanía de edad laboral en 
paro, el máximo porcentaje de paro 
de Europa, y tanto me refiero a Es-
paña como a Cataluña, en un “tanto 
monta”. Pero vayamos a nuestro caso 
concreto: Cataluña comparte mesa y 
excelencia con territorios grandes 
receptores de visitantes, como por 
ejemplo Barcelona ocupa lugar en 
la primera docena de ciudades en 
recepción de visitantes en 2013. El 
binomio turismo/paro es una pócima 
venenosa a la que por más que se re-
mueva, no acaba de disolver el dolor 
que surge del ingrediente principal 
que es el paro. Bebida exótica para 
algunos aunque no exenta de riesgo 
para aquellos que la toman. 
Entre la Gran Depresión (1929) y 

la Gran Recesión (2008), diría que 
mientras que la primera fue rela-
tivamente “espontánea”, la actual, 
más acorde con las tecnologías del 
momento, va “te-le-DI-RI-GI-DA” 
y por azar, ambas provienen de Es-
tados Unidos de América En los años 
citados, ostentaban la presidencia 
de aquel país, sendos miembros del 
Partido Republicano: Herbert Clark 
Hoover (1929) y George W. Bush 
(2008)

Retornemos a casa: por la realidad 
del turismo en Cataluña, este país 
insiste en el esfuerzo de promoverlo 
a mayores cotas y va creando estruc-
turas afines a aquella rama de servi-
cios: hoteles, restaurantes y bares (lo 
que llamamos hostelería); parques 
temáticos, visitas a construcciones 
antiguas, red de buses con recorridos 
estándar, espectáculos de noche, lu-
gares históricos; ciudad, zona rural, 
montaña y playa. Pero Cataluña tiene 
una oferta que la singulariza y son 
las construcciones proyectadas por 
Gaudí. La atracción por lo  gaudiano 
es paradigmática sobre todo desde 
que Benedicto XVI dedicó el Temple 
de la Sagrada Familia de BCN y su 
mutación en Basílica, hecho que, sin 
llegar a ser una peregrinación hacia 
este recinto, seguramente es uno de 
los factores que tienen alguna inci-
dencia a los que seleccionan sus via-
jes y es más significativo si el arqui-
tecto Gaudí llega a la santidad y, por 
tanto, sujeto de adoración. Además, 
aparte de lo que ya ofrece la ciudad 
y Cataluña al visitante, hay la ex-
cepcionalidad de encontrarse con la 
construcción más compleja del pla-
neta y el añadido del estilo de quien 
lo proyectó, y los creyentes de la Re-
ligión católica que van convirtiendo 
el lugar en motivo y destino de pere-
grinación, tanto por el recinto en sí 
como por la biografía del proyectista.    

Siendo la Sagrada Familia de BCN 
el proyecto turístico (por turísti-
co-religioso) más consistente para el 
visitante, Cataluña y BCN en parti-
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cular presenta una oferta de lo que 
en el último tercio del siglo XIX y 
el último cuarto del siglo XX aquí se 
dio en llamar Modernisme (en para-
lelo y entiendo que en sintonía con 
el modernismo específico dentro de 
la Iglesia católica, vaso comunicante 
con el modernisme en general); y no 
solo de obras de Gaudí, ya que tuvie-
ron también un papel relevante Lluís 
Domènech i Montaner (1850-1923), 
Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) 
y otros arquitectos, así como creado-
res en diferentes campos del cono-
cimiento. Todos o casi todos ellos, 
identificados políticamente con una 
Cataluña independiente, con ideas 
de pasar de un país sin Estado a te-
ner Estado propio. O sea, similar a la 
situación contemporánea que se está 
planteando del paso a la “indepen-
dencia”. 

La potenciación del sector turístico 
en Cataluña re-direcciona los medi-
os del territorio en beneficio de este 
sector. Dicha concentración va redu-
ciendo el abanico de posibilidades 

económicas y laborales, tendiendo a 
convertir Cataluña en un monoculti-
vo, dejando en precario al país. Una 
afectación bien visible es la elimina-
ción de puestos de trabajo en activi-
dades diferentes directa e indirecta-
mente relacionadas con el turismo, 
por ejemplo en la industria; no olvi-
dando que la industria tiende a esta-
bilizar los puestos de trabajo, lo que 
no es así precisamente en el turismo, 
con una fuerte presencia de visitantes 
en verano, una demanda relativa en 
el entorno de final de año y con no-
tables diferencias hacia la baja en los 
restantes meses. 

La crisis debe haber movido al 
Ayuntamiento de BCN a permitir 
una mayor flexibilidad del comer-
cio para atender a los visitantes en 
horarios que hasta hace poco eran 
de descanso laboral, beneficiando a 
las grandes estructuras comerciales 
y perjudicando a las pequeñas. Muy 
probablemente fue por la gracia de 
algún lobby, beneficiando al centro 
turístico de BCN en contra de la peri-

feria y seguramente restando clientes 
a las comarcas catalanas en su co-
mercio de cercanías. Beneficiándose 
dicho comercio barcelonés, de las 
riadas que desembarcan en el puerto 
de BCN, especialmente las estancias 
breves como son las que aportan los 
cruceristas. 

Una de las ventajas que tiene el tu-
rismo que actualmente recibe BCN 
destacaría el clima mediterráneo que 
baña con su atmósfera y luz a la ciu-
dad, y desde hace unas tres décadas 
especialmente, se ha tomado como 
gran atractivo la visita a algunas 
obras de Gaudí, su arquitectura de las 
construcciones que son visitables. Y 
desde el 7 de noviembre de 2010 con 
la presencia de Benedicto XVI en la 
ciudad para dedicar el Temple de la 
Sagrada Familia de BCN a Basílica y 
su divulgación por numerosas cade-
nas de televisión del mercado inter-
nacional. Se ha focalizado una parte 
de las visitas a dicho temple-basílica 
que, una vez terminado, alcanzará los 
172 metros previstos de altura, será 
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el edificio más alto de la cristiandad, 
y actualmente propiedad del clero de 
la religión católica. Precisamente el 
Papa que dedicó este Temple a Ba-
sílica, al finalizar la Segunda Guer-
ra Mundial, estuvo en un campo de 
concentración en Baviera, desde el 
cual podía ver el punto más alto de la 
iglesia más alta de la religión católica 
y después de la Reforma será Iglesia 
Luterana; me refiero a la Iglesia de 
Ulm, de 161 metros. Respecto a esta 
construcción que se espera finalizar 
“oficialmente” en 2026 (centenario 
de la muerte de su proyectista), segu-
ramente irá conformando un turismo 
espiritual y de la Religión católica en 
particular, que formará parte de las 
peregrinaciones al nivel similar de 
los peregrinos-turistas que acuden a 
San Pedro, Santiago de Compostela, 
Israel y la Meca, por ejemplo y, por 
ello, se beneficiaría Cataluña pero, 
sobre todo, BCN. 

La importancia de lo que puede y po-
dría suponer el turismo, ya dan cuen-
ta algunos centros de culto de BCN, 
ya que se cierran durante horas y solo 
se puede entrar mediante el pago de 
un ticket. En aquellos horarios, deja 
de valorarse si existen fieles creyen-
tes que acuden a rezar o viandantes 
no seguidores de la religión católica 
que quieren entrar en algunos tem-
plos como espacios óptimos para la 
reflexión y rezo: unos y otros, sean 
feligreses o no, creyentes en la reli-
gión católica o no, o “contribuyen” 
o se quedan sin el ejercicio espiritual 
previsto. O sea, un nuevo sentido de 
entender el ecumenismo…

El mundo laico ha extendido tentácu-
los similares, así que para entrar en el 
Park Güell, se requiere de la posesión 
del correspondiente ticket para po-
der gozar del área llamada conjunto 
“más monumental” de dicho Parque, 
que se corresponde con la escalinata 
principal, sala hipóstila y la plaza de 
la Naturaleza; por su lado oeste el pa-
saje de la Lavandera, así como por el 
este el jardín de Austria. Haciendo un 

trazo siguiendo los espacios comen-
tados, se forma una gran Tau. 

El 25 de octubre, primer día del cier-
re parcial del Park Güell, fue un día 
aciago para los visitantes que acuden 
con generosidad y espontaneidad al 
Park, no solo por el embrollo que se 
ha cometido con las fórmulas de en-
trada, sino también por la diferenci-
ación que se ha hecho entre los que 
entrarán o los que querían hacerlo 
y visitantes ante las dificultades no 
conocidas, optan por irse, tomando 
la calle Larrard como una riada que 
baja con desánimo y un gran enfado 
crepuscular, quedándoles en su me-
moria lo que llamaremos embrollo y 
para aquellos que hayan tenido difi-
cultades de entrar en el recinto “más 
monumental”, con el sentimiento 
equivalente a haber estado sometidos 
a una prohibición. ¡Ah!, sin olvidar 
que la parte “pagana” habrá dejado 
un pecunio a las arcas municipales: 
un óbolo abandonado “a suertes”. 

Ahora bien, los que entran en el recin-
to “más monumental” o “de pago”, 
podrán hacer los recorridos que quie-
ran dentro del relativo pequeño espa-
cio; después, al salir, podrán seguir 
con el resto del Park pero, si pasando 
cerca de dicho recinto “cerrado” qui-
eren entrar nuevamente, solo podrán 
hacerlo convirtiéndose otra vez en 
“paganos”… o molestándose ante tal 
impedimento. El recuerdo de la Bar-
celona acogedora quedará marcado 
con un sello que no tendrá contenido 
en su “sigilo.”

Uno de los factores más negativos 
respecto al recinto del Park es la 
ruptura de su unidad orográfica, que 
harán incomprensible el recinto y el 
propio recorrido que se torna antina-
tural. Muy probablemente, y que a 
nadie le quepa duda alguna, si “retor-
nase” el autor del proyecto del diseño 
del Park Güell, utilizaría su perso-
nal bastón para dar buena cuenta de 
todos y cada uno de los que se han 
ensañado con el recinto, convirtién-

dolo en un “trencadís”, aunque no 
me refiero a la solución gaudiana e 
inteligente para áreas curvas: trenca-
dís para recubrir espacios cóncavos y 
convexos.   

¿Estamos ante un hecho excepcional 
del cierre de un espacio público, un 
espacio para solaz de la ciudadanía? 
¡No! En estos días se está apuntando 
lo propio para “l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau” (el hospital más 
antiguo de Europa, siendo su lugar 
de origen la calle Hospital y debido 
al rey Martí I “l’Humà [¿“Huma-
nista?”]” [1356-1410] y su prime-
ra esposa María de Luna) y algo he 
oído también referente al “Parc de 
la Ciutadella.” ¿Qué otros espacios  
públicos se irán cerrando? ¿El cierre 
irá abarcando solo espacios públicos 
barceloneses o se extenderá a otras 
ciudades y asuntos? ¿Acaso la reco-
gida de setas no empieza a ser/estar 
previsto que también sea recogida de 
pago en cuanto al acceso a montañas 
para cazar “bolets”? Y lo dicho en 
otro momento, al hecho que algunos 
feligreses tienen que entrar en un re-
cinto sagrado para rezar, previo pago 
del ticket correspondiente… se en-
cuentra en la misma línea que otras 
decisiones afines y la última de todas 
las anunciadas ha sido la del cierre 
parcial del Park Güell. 

A la privacidad a la que parece so-
meterse lo apuntado, no debemos ol-
vidar de que por parte del gobierno 
español se está preparando una Ley 
Orgánica para la Mejora de la Cali-
dad Educativa (LOMCE), llamada 
Ley Wert, que endurecerá el estu-
dio a los que su patrimonio familiar 
sea menos ostensible, con lo cual a 
la Universidad solo podrá entrar una 
relativa mediocridad que aun sien-
do mediocres, tendrán capacidad de 
pago, y las familias de escaso patri-
monio solo podrán llevar a sus hijos 
a las aulas universitarias si éstos de-
muestran un alto nivel de estudios en 
sus exámenes. Entonces, podemos 
ver una cierta sintonía con los cier-
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res de espacios para aquellos que no 
tengan medios para atender el aspec-
to burocrático del pago, y sola, única 
y exclusivamente para aquellos que 
puedan pagarlo. Realmente, el siste-
ma “democrático” está mutando y el 
turismo también corre paralelo refle-
jando ostensiblemente esta realidad. 

Si aceptamos que el turismo del fu-
turo será cultural, ¿por qué se endu-
rece y ahoga en parte la cultura con 
el impuesto del 21% del IVA? Las 
actividades e industrias culturales 
en general lanzarán al mercado pro-
ductos más caros y por tanto menos 
accesibles al cliente amante de la cul-
tura y que está dispuesto a participar 
de ella y “adquirirla”, y su peso en 
la sociedad será menor. Pero también 
serán menos los productos culturales 
a ofertar al sector turístico. ¿Acaso 
lo que se quiere es que el turista siga 
viniendo a España y a la Cataluña 
mediterránea por el sol, precios ba-
jos y por una cultura “de pandereta 
y toros”? 

Dentro del presente siglo han emer-
gido rutas para turistas extranjeros 
e interesados por el propio país, en 
busca de conocimientos del romá-
nico, cuyas primera pautas fueron 
desarrolladas por Lluís Domènech i 
Montaner, traducidas en la reunión 
de pintura románica y algunas escul-
turas para lo que se creó una amplia 
área en el MNAC (Museo Nacional 
de Arte Contemporáneo); un material 
fuera de su contexto, pero que ello ha 
permitido que haya sido resguarda-
do y a pesar de la guerra 1936-1939, 
hoy podamos ver todo lo expuesto en 
un espacio dado, en vez de recorrer 
quilómetros y trasladarnos a puntos 
geográficos diferentes. 

Ha habido un largo recorrido desde 
la primera Agencia de viajes del pla-
neta: la firma Thomas Cook & Son 
(1851), hasta las modernísimas agen-
cias actuales con contactos en cual-
quier rincón de los cinco continentes, 
con multitud de ofertas que se ofre-

cen en todas partes ya que se ha ido 
a una explotación máxima del sector 
turístico. Ahora el cliente que de-
manda viajes y productos en destino, 
hay algo que no podemos cambiar a 
voluntad propia como es el clima, los 
territorios y en el caso de Cataluña 
el Mediterráneo que baña sus costas, 
y la ciudadanía nacida en el territo-
rio. Pero, en cambio, sí podemos 
crear ofertas culturales, y “vender” 
los diseños que nuestros antepasa-
dos realizaron a través de construc-
ciones arquitectónicas, literatura, te-
atro, música, y productos culturales 
en general, y podemos hacer que el 
visitante busque todo ello o en parte 
antes de tomar una decisión sobre sus 
viajes, y que además espere encon-
trar una vez haya decidido el lugar de 
llegada para su solaz entretenimien-
to, acopio cultural e investigación. 

Cuando el turista del mercado exte-
rior y el “nacional” reciban ofertas de 
viajes hacia España, ¿qué entenderán 
por la marca España? ¿Y la marca 
Barcelona? ¿Y la que desde hace un 
año empieza a ser mencionada en los 
tabloides de los medios de comunica-
ción internacional: Catalunya?

El turismo nos ha aportado ingresos 
y, por tanto, trabajo y enriquecimien-
to de unos nuevos modos tan necesa-
rios para la marginada España desde 
la salida de los judíos (1492) y los 
musulmanes (1609-1614) y el terror 
de la Inquisición inclusive durante 
el reinado de Fernando VII (Trienio  
liberal aparte), con un breve lapso de 
tiempo republicano y retorno a for-
mas que ya parecían eclipsadas con 
el Nacionalcatolicismo (lo que con-
sidero que se ha dado en llamar im-
propiamente “Dictadura de Franco”) 
hasta alcanzar la reciente democracia 
española; durante el presente período 
democrático, el turismo ha aportado 
alientos nuevos, pero también nuevas 
formas que han transformado en par-
te la economía y algunas costumbres 
españolas (en Cataluña,  costumbres  
españolas y catalanas), reorientando 

la economía y la cultura, hacia un 
sector precario: lo que llamamos tu-
rismo y, sobre todo, turismo de ma-
sas; o sea, un producto efímero, que 
se ha ido transformando en un mun-
do de lo precario. Entonces, el parto 
del turismo, podría irse deslizando 
en una “solemne” estupidez, hacien-
do válida la fórmula: “pan para hoy y 
hambre para mañana.” 

Si a una situación económica deter-
minada se crean nuevos servicios y 
puestos de trabajo, para atender a la 
recepción de turismo internacional, 
pero como actividades que se suman 
a las anteriores, se incrementará ne-
cesariamente la actividad y por tanto 
los puestos de trabajo. Pero si lo que 
sucede es un trasvase de desinversi-
ones en las actividades ya existentes 
dirigidas hacia las nuevas turísticas 
y precarias y no estables dentro de 
un mismo ejercicio económico, es-
taremos transformando un país de 
empleo estable por uno de inestabi-
lidad en el empleo. Si a ello se suma 
la “llamada” que hizo el gobierno del 
PSOE en los dos mandatos del go-
bierno últimos, promoviendo la en-
trada a España de inmigrantes, tales 
riadas de personas produjeron una 
acción tsunámica con efectos distri-
buidos en el tiempo y espacio, que se 
suman a los efectos que por sí mismo 
ya eran o serían negativos y de difícil 
solución en el corto plazo. 
No digamos cuando a toda una reali-
dad se suma la acción perversa de al-
gunos de los más importantes líderes 
españoles que desde hace alrededor 
de una década han apostado por la 
deslocalización de industrias españo-
las hacia países con mano de obra 
barata, creyendo seguramente de 
“buena fe” que ayudaban a aquellas 
empresas y a España, cuando la reali-
dad solo ayudan a mantener ingresos 
a los accionistas, pero con el tiempo 
la actividad irá quedando asentada en 
el país de destino y el accionariado 
irá pasando a manos de detentado-
res de capital de otros países. Esto 
sucede, tanto en accionariado como 
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en conocimiento de aquellas activi-
dades profesionales. Y ello puede 
no producirse en el mismo momento 
de la deslocalización, pero hay paí-
ses de destino que ya exigen que un 
porcentaje del accionariado sea de 
aquel país, desde incluso antes de la 
instalación de la empresa fabril des-
localizada. Otra cosa bien diferente 
serán las deslocalizaciones fruto de 
la estrategia personal del empresario.  

La presencia en Cataluña del tu-
rismo, se debe en gran parte por la 
promoción de los territorios españo-
les en el extranjero y también por la 
promoción que hace la Generalitat de 
Catalunya; por el sol y luminosidad 
del Mediterráneo, y por ser un en-
clave al que se llega por tierra, mar 
y aire; tener un clima relativamente 
benigno con ausencia de tornados y 
terremotos significativos; estabili-
dad política, sin convulsiones. Y so-
bre todo, por lo que conocemos por 
el Modernisme, dentro de distintos 
sectores de la producción y cultura-
les y especialmente los proyectos del 
mundo de la arquitectura: construc-
ciones urbanas y rurales, así como 
jardines y paisajes, concretados casi 
exclusivamente en una figura: Gaudí. 
En el Park Güell, podremos conectar 
con el jardín y el bosque. 

Modernisme y las obras gaudianas 
más en concreto, convertidas en pro-
ductos de moda. Moda que cambiará 
en el tiempo y algún día estaremos 
obligados a recordar lo acaecido con 
el sector de la construcción en Es-
paña por la Gran Recesión que co-
menzó en 2008 y Cataluña en parti-
cular, con objeto de poder establecer 
previsiones para que no se repitan 
crisis similares o que tengan el mis-
mo origen. 

Y una pregunta que dejo flotando: el 
turismo, ¿será la “tulipomanía” que 
imperó en la Holanda del siglo XVII? 
¿Estamos cambiando “tulipanes” por 
turismo? Y el turismo, ¿sustituyendo 
algunas actividades estables? El tu-

rismo, ¿apoteosis paradigmática de 
las “burbujas” que pueden emerger 
en la economía? ¿Estamos priva-
tizando espacios públicos al servi-
cio del bien turístico y en contra de 
la ciudadanía española y catalana? 
En síntesis, el turismo aporta renta 
e internacionaliza el país, precariza 
economía y puestos de trabajo y al 
mismo tiempo nos despersonaliza: la 
“barretina”, eco del gorro frigio, es 
cada vez más un símbolo a la baja. 

Todo ello a modo de reflexiones y 
por tanto el texto solo es una especie 
de ritual de Apertura, dejando abier-
tos los Trabajos para que la Labor se 
desarrolle. Defensem…

Joan Palmarola i Nogué

LEYENDA:
BCN= Barcelona 

NOTAS:
El “Hospital de la Santa Creu” (hoy 
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, conocido por “Hospital de Sant 
Pau”), es el más antiguo de Europa. 
La otrora y antigua “Librería Catalò-
nia (BCN)”, era propiedad de Antoni 
López Llausàs. Colección “Fullets”
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Segons el diccionari de l’Enciclo-
pèdia Catalana, una fòbia és una 
aversió apassionada, angoixosa i ob-
sessiva, generalment de caràcter pa-
tològic, a persones, objectes, situaci-
ons o actes. Prové del grec “phóbos” 
que significa “terror, espant”. 
Com a reacció als efectes negatius 
del turisme massiu, ha sorgit l’anti-
turisme que té també la seva història. 
El turisme sempre ha tingut crítics. 
Al principi eren membre de les elits 
que ridiculitzaven a turistes de classe 
mitjana que arribaven a indrets abans 
reservats només a uns privilegiats. 
Més tard, les classes mitjanes es 
burlaren dels excursionistes de clas-
se treballadora que es desplaçaven a 
la vora del mar gràcies al ferrocarril. 
Segons Seaton al seu article sobre 
“antiturisme” a la “Enciclopedia de 
turismo” (2002), “les principals crí-
tiques cap als turistes es centraven 
en què viatjaven en grups grans ca-
racteritzats pel seu conformisme, en 
què tenien pocs coneixements sobre 
les zones que anaven a visitar o les 
cultures que es disposaven a conèi-
xer, en què se’ls donava informaci-
ons bàsiques ben digerides, en què 
el seu comportament era groller i en 
què s’esforçaven per imitar els estils 
de vida de les classes altes” (p.53).
Avui dia, el discurs antiturístic 
compta amb nous adeptes com acti-
vistes i científics socials que defen-
sen una actitud de conservació del 
teixit tradicional del barri, una oposi-
ció a l’encariment de l’habitatge i la 
voluntat de protegir els entorns “tra-

dicionals” siguin urbans o rurals. La 
retòrica antiturística s’ha renovat tot 
i que el seu component elitista i ex-
cloent de fons persisteix. En nom de 
quin principi democràtic es pot vetar 
la visita de milers de persones a cap 
ciutat? Es pot parlar amb propietat de 
turisme sostenible?
Em ve a la memòria les festes del 
barri de Gràcia, infestades de turistes 
com si fossin una plaga social; alhora 
cartells i pintades contra el turisme a 
prop d’algun centre social com “Tou-
rist, you ara not welcome”. S’asse-
nyala la persona com a responsable, 
quan potser el responsable major és 
la indústria turística i l’estil de vida 
postmodern. 

Recordo també a prop d’una casa 
okupada un mural contunden “Tou-
rist, you are the terrorist”. El mis-
satge es torna a adreçar directament 
contra un genèric “turista” i se l’acu-
sa de destruir el medi, sense matisos, 
de forma maximalista i directa. És 
aquesta una bona estratègia?
Fa uns dies a la vitrina del banc oku-
pat de Travessera de Gràcia trobo 
un altre text en anglès on es titlla els 
turistes de responsables de la des-

trucció del teixit associatiu del barri 
i d’encarir els preus de l’habitatge, 
així com pintades contra la turistit-
zació. 
Desconec l’efecte d’aquest tipus 
d’accions i si han aconseguit els ob-
jectius plantejats més enllà d’un acte 
denúncia dirigit a un “turista” inde-
terminat. No sembla fàcil plantejar 
mesures efectives per a combatre la 
turistització. És com si a la gent se li 
impedís anar de rebaixes...
De fet, el turisme sempre ha tingut 
crítiques, sovint procedents de mem-
bres de les elits socials, ara també 
se’l critica des dels moviments so-
cials. La massificació turística de 
les darreres dècades ha provocat que 

col·lectius socials de base hagin 
començat a reflexionar sobre l’im-
pacte de la indústria del turisme en 
els barris i com combatre els seus 
efectes nocius per al bon viure.  
Quan vaig arribar a viure a Barcelo-
na, em va cridar l’atenció descobrir 
una paraula com “guiri”. “Aquest 
lloc és guiri”, “Mira aquest guiri” 
“Quants guiris!”, etc. Estudiava lla-
vors periodisme al final de la Rambla 
en la dècada dels noranta i, a partir de 

La massificació turística de les darreres dècades ha 
provocat que col·lectius socials de base hagin comen-
çat a reflexionar sobre l’impacte de la indústria del 
turisme en els barris i com combatre els seus efectes 
nocius per al bon viure.  
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març, el paisanatge canviava ja que 
arribaven els “guiris”. Ara el turisme 
ocupa els 365 dies de l’any i la ciu-
tat de les maletes i de les màfies, de 
les putes i dels traficants, dels hotels 
i dels restaurants, de les terrasses i 
dels preus abusius no tanca mai. A 
casa meva, en lloc dels “guiris” tení-
em els “domingueros” amb les seves 
neveres portàtils i els “madrilenys” 
que ocupaven la costa amb prepo-
tència colonitzadora, segons l’opinió 
dels locals. 
Entre les elits culturals existeix el 
lament sobre el fet que els viatges 
s’han banalitzat i han perdut l’aura 
tot convertint-se en un succedani frí-
vol. Qualsevol temps passat fou mi-
llor. Els touroperadors ara promouen 
paquets de “viatge”, mot que queda 
més bé que paquets “turístics”. Fins i 
tot, es fomenta productes de turisme 
alternatiu. 
Recordo les desfilades d’alternatius 
als vuitanta cap a la Nicaragua san-
dinista, a finals dels noranta Chiapas, 
ara Veneçuela... La qüestió és figurar 
i enaltir l’ego sublimant frustracions 
i inseguretats emocionals. Una mena 
de priapisme ideològic a la recerca 
de la distinció expressiva a la carta. 
Qui no voldria però ser un viatger, un 
explorador, un descobridor, un aven-
turer en un món fet per satisfer les 
pulsions libidinals i alimentar l’he-
donisme desbocat? 
En un entorn asfixiant i opressiu, 
l’escapada turística esdevé un com-
pensador social per a recarregar les 
piles i engreixar els motors interns 
per engreixar de bell nou la maquinà-
ria reproductiva.

Joan Carles Agulló.

Referències:
“Antiturismo”, p.53-54, A.V. Seaton, 
dins de “Enciclopedia del turismo”, 
Jafer Jafari (editor), Síntesis, 2002 
(or: 2000, Routledge).

Terracitas cortando el paso de la gen-
te, tiendas guays para pijo-progres, 
tiendas de lujo en Passeig de Grà-
cia para los que valen, transporte a 
precio de turista forrado, hoteles de 
cinco estrellas dando trabajos tempo-
rales sin solucionar el paro, McDo-
nald’s y fast-food apestando en las 
aceras y dejando las aceras pegajo-

sas, y de paso los estómagos de los 
adolescentes hinchados, dinero de la 
clase europea que acaba en manos de 
la clase alta catalana, contratos basu-
ra cuyo número en aumento es mo-
tivo de “mejora económica”, vuelos 
low-cost para democratizar los packs 
turísticos y el sueño de un viaje acar-
tronado, congresos de turismo que 
alimentan la precariedad de las pros-
titutas y camellos así como el dinero 
negro, el cierre de miles de comer-
cios a cambio de comercios llenos 
de souvenirs y “pongos” para vaciar 
de significado cultural de la idea de 
turismo o de viaje, restaurantes para 
turistas ignorantes que pueden pa-
gar 50 euros por una cena y 10 eu-
ros por un cacho de pan con jamón 
sólo porque se llama “tapa” y es “real 
spanish”, precios de alquiler en las 
nubes con habitaciones a 300 y 400 
euros, propietarios catalanes que se 
forran alquilando pisos a estudiantes 
que se pueden permitir la “aventura” 
de viajar en una burbuja, banderas de 
fervor patriótico y banderas futbole-
ras para esnifar, sombreros mexica-
nos, grupos humanos saliendo y en-
trando de los museos como el ganado 
que consume y consume, la cultura 

de Picasso en formato precocina-
do, paellas de microondas a precios 
que unos pocos pueden pagar, y ese 
dinero a los bolsillos de políticos y 
de la clase alta que no paga impues-
tos, dinero del turismo blanqueado 
y reposando en cuentas de Suiza, la 
policía protegiendo a los turistas ri-
cachos y maltratando al inmigrante

en los Centros de Internamiento de 
Extranjeros, los medios de comuni-
cación alabando los beneficios del 
turismo y lo peligroso de las aterna-
tivas, turismo rural a precio de oro, 
emigrantes españoles haciendo de 
camareros mal pagados en Londres, 
emigrantes italianos haciendo de ca-
mareros mal pagados en Barcelona, 
jóvenes que quieren hacer ver que 
viajan pobres cuando están forrados, 
albergues de lujo para teatralizar un 
viaje “auténtico” que es de plástico, 
católicos borrachos en la Sagrada Fa-
milia, hooligans borrachos en la calle 
Ferran, turistas que cagan, mean y 
vomitan en Barcelona, políticos que 
apuestan por la mafia del Barcelona 
World o el complejo de las Vegas en 
el Prat de Llobregat, parques que hay 
que pagar para respirar.

Y en el otro lado, gente que lucha 
para que ni el turismo fast-food, ni el 
turismo de postal ni la violencia del 
turismo de lujo termine por devorar-
nos.

Coctelero.

Harto del turismo  
imperante

Y en el otro lado, gente que lucha para que ni el tu-
rismo fast-food, ni el turismo de postal ni la violencia 
del turismo de lujo termine por devorarnos.
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Quan obrim els ulls al matí, comença un viatge? O un viatge és només agafar les maletes i anar-se’n a viure a l’altra 
punta del món? Entremig, trobem les vacances del pack turístic, les excursions a la muntanya o les passejades pels 
racons desconeguts del nostre poble o ciutat un dimecres a la tarda. L’embranzida nòmada que la Humanitat va co-
mençar fa milers d’anys potser s’ha mantingut d’alguna manera en aquesta necessitat de fugida durant les vacances. 
Però realment què és un viatge? Qui ha viatjat més, Odisseu o els lectors que han llegit Odisseu?

Com deia Borges, tot llibre és una 
cerca. I una cerca és, probablement, 
sempre, un viatge. Les investiga-
cions de Sherlock Holmes per des-
cobrir un criminal són una mena de 
viatge, però potser no ho és quan 
senzillament resolem sudokus du-
rant una reunió de feina. Suposo que 
el factor personatge és clau. I també 
el descobriment. Tot llibre és el des-
cobriment d’un nou món. Entre un 
llibre de Stephen Hawking (Brevís-
sima Història del Temps) que expli-
qui la història de l’univers i el Llibre 
de les meravelles del món, de Marco 
Polo, trobem la diferència clau del 
protagonista que camina, que nave-
ga o que vola.

El de Marco Polo és un dels clàssics. 
Potser el que és més bonic són les 
exageracions: qui no exagera amb 
els amics havent tornat d’un viatge 
increïble? Hi ha hagut molts debats 
de si els llocs descrits eren reals o 
no i, potser, als ulls lectors del segle 
XXI, és aquesta frontera difuminada 
entre realitat i invenció el que fa que 
el llibre sigui meravellós. D’altres  
van preferir delectar-se en la poesia, 

com Li Bai en els seus viatges bohe-
mis a la Xina del segle XIII, també 
denunciant la desigualtat social o 
elogiant la diversitat de costums de 
diferents pobles. Ibn Shariyar també 
va deixar testimoni de la seva admi-
ració per la Índia al Llibre de les me-
ravelles de l’Índia. I què haguessin 
escrit els víkings quan van arribar 
a Amèrica? Llàstima que no en tin-
guem constància literària!

Les guerres, els colonialismes, l’es-
clavisme i el costat més obscur de 
la Humanitat també ha donat el fruit 
de viatges més tenebrosos, amb tes-
timonis bestials com el de Bartolo-
mé de las Casas a la Brevísima rela-
ción de la destrucción de las Indias, 
amb algunes de les atroctitats del 
genocidi d’Amèrica per part dels 
espanyols, o bé amb la literatura del 
dol immigrant que ha de travessar, 
també durant el segle XXI, el mateix 
mar Mediterrani d’Ulisses, a la cer-
ca d’una vida millor (i esperonat per 
la injustícia del capitalisme), com el 
simbòlic títol Amazic, l’odissea d’un 
algerià a Barcelona, de Belckacemi. 
Amb la literatura colonial, trobem 

aquells estranys exemples de sor-
presa i d’incomprensió, de retrat 
desdibuixat, com Les mines del rei 
Salomó, de Rider Haggard, que re-
flecteix una peculiar visió d’Àfrica. I, 
en forma d’afinada aventura, trobem 
a les llibreries a un nen espia, aven-
turer i alumne d’un lama tibetà: par-
lem de Kim, l’obra de l’indi Rudyard 
Kipling que s’emmarca en el “Great 
Game” entre Anglaterra i Rússia al 
segle XIX.

Però la “globalització” del segle XVI 
ja havia tractat aquesta desfigura-
ció de la realitat. Igual que Marco 
Polo deforma els seus records, Jonat-
han Swift també deforma la realitat, 
però ara de manera immediata: Els 
viatges de Gullyver exploren “in-
dígenes” que ara són diminuts, ara 
són gegants. També, des d’un punt 
de vista extern, podem considerar 
les Cartes perses, de Voltaire, com si 
fos un viatge al revés: és la mirada 
estrangera la que et fa veure la rea-
litat immediata com si estiguessis 
viatjant. Passa el mateix a les histò-
ries d’extraterrestres que arriben per 
accident a la Terra, com al vídeoclip 
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de Moby In this world. De vegades, 
quan tornem de vacances també tenim 
aquesta mirada d’extraterrestre 
cap al nostre barri, cap a nosaltres…

Els descobriments científics encorat-
gen la literatura de viatges, com La 
volta al món en 80 dies, de Jules Ver-
ne, que uns anys abans havia preferit 
endinsar-se en un agoserat Viatge al 
centre de la Terra. I H.G. Wells fins i 
tot es va atrevir a viatjar en el temps 
amb una màquina… Charles Darwin 
també va ser un nen que jugava amb 
els escarabats: un dia es va ficar un a 
la boca perquè tenia les mans ocupa-
des i li va provocar una malaltia, quin 
trapella! Durant els seus cinc anys de 
Viatge al Beagle va assolir la seva 
teoria de l’evolució. Potser coneixes 
algú que hagi tornat d’un viatge amb 
la seva teoria de la vida?

Els viatges per la Natura ens duen 
en ocasions a viatges bucòlics, com 
els poemes de Virgili o les paròdi-
es del gran viatge “cavallaresc” de 
Don Quijote. Altres enfrontaments 
els trobem a Robinson Crusoe, de 
Defoe, que lluita no només contra 
la naturalesa salvatge sinó contra la 
seva pròpia naturalesa humana i… 
salvatge, amb un símil ben semblant 
en el viatge de Tarzan, de Burrough. 
En aquests entorns inhòspits i miste-
riosos, de vegades, es poden trobar 
tresors, com a L’illa del tresor, de 
R.L. Stevenson. O tresors més hu-
mils, com el petit planeta de El Petit 
Príncep, de Saint-Exupéry. La natu-
ra també ens ha portat recentment a 
prendre’ns el viatge com un esport, 
amb el “trekking” o les simples pas-
sejades meditatives de sempre. Amb 
127 hours això es porta al límit, amb 
el recurs del videodiari confessional. 

Però potser no sempre cal anar tan 

lluny per retrobar-se amb el món 
verd. Labordeta porta Un país en la 
mochila, mentre que Josep Maria Es-
pinàs expressa la seva visió del viatge 
amb els seus A peu per… L’excursi-
onisme porta per si mateix una gran 
literatura. Les nits estrellades que no 
podem observar des dels llums arti-
ficals de les grans ciutats segur que 
també tenen a veure. Mentre alguns, 
seguint l’impuls nòmada de fa milers 
d’anys, ja treuen el nas per l’espai 
exterior amb els viatges espacials (i 
milionaris), d’altres es conformen 
amb els viatges astrals. I d’altres tan 
sols contemplen una nit farcida de 
constelacions; o amb una lluna ben 
plena de vegades ja n’hi ha prou.

Hi ha viatges que representen una 
gran fugida i un autodescobriment, 
sigui Into the wild (“Hacia rutas sal-
vajes”) o sigui el mateix Llibre de 
l’Èxode de la Bíblia. Ja que abordem 
el tema religiós, també hi ha riuades 
de literatura sobre la peregrinació a 
La Meca (el viatge del mateix Maho-
ma a l’Alcorà) o pel Camí de Sant 
Jaume (com les històries de tradició 
oral que encara ens pot explicar la 
gent gran). També trobem les filo-
sòfiques explicacions de la transmi-
gració de les ànimes en el misteriós 
Llibre dels morts egipci que, curiosa-
ment amb el mateix títol, també es va 
escriure al Tibet uns segles després, 
en aquest cas per descriure la tra-
vessia de la reencarnació. En aquest 
tema també trobem els contes orals 
dels xamans que viatgen en estat de 
trànsit cap als mons màgics per so-
lucionar els problemes quotidians. El 
“dreamtime” dels aborígens australià 
és una de les mitologies més estra-
nyes, a ulls occidentals. Ells ens diri-
en que quan somiem és quan ens re-
trobem amb el món més real de tots. 
Potser Freud coincidiria.

Però, al meu parer, el gran viatge al 
més enllà el va fer Dante, de la mà 
de Virgili, a la Divina Comèdia, un 
viatge que, al capdavall, com deia 
Borges, potser només va ser una ex-
cusa per tornar a fer parlar a la seva 
estimada Beatrice, morta des de feia 
anys. El més enllà també són les ab-
duccions extraterrestres que dèiem 
sobre Moby o  les de Expedient X. 
També The Walking Dead és un vi-
atge? Són els viatges en què hom 
s’endinsa en  la naturalesa humana, 
en què l’Home s’enfronta amb si ma-
teix, en un món apocalíptic, com el 
magistral The road de Cormac Mac-
Carthy.

En els viatges també cal recompon-
dre el trenca-closques del temps, com 
a Rayuela, de Julio Cortázar, sempre 
que vulguis jugar a llegir-lo desorde-
nat. Són els viatges dins d’un gran 
viatge, entre París i Buenos Aires, la 
formació d’un personatge entre dos 
mons. Ja que parlem d’argentins, 
els Diarios de motocicleta, del Che 
Guevara també ens porta a aquell 
deixar-se emportar en un viatge que, 
probablement, sigui un dels viatges 
més revolucionaris de la literatura. 
Ens deixem endur també pel flux del 
monòleg interior de l’Ulisses de Joy-
ce i pels rumbs de Simbad de les Mil 
i una nits, un mariner que és, en rea-
litat, Ulisses. Els viatges per mar són 
sempre perillosos i ens topem amb 
monstres interiors com Moby Dick, 
de Melville; o potser ens hauríem de 
fixar en el viatge que va fent lliure-
ment Moby Dick, que anava allà on 
li donava la gana? És Moby Dick el 
viatge del subconscient, del desig 
reprimit? 

Alguns diuen que Lewis Carroll era 
un reprimit quan narra Alícia al País 
de les Meravelles, però crec que tam-
bé alguns llibres et deixen moralment 
bastant nuu, vull dir que ens despu-
llen la nostra hipocresia, és el que 
passa quan vas a un altre país, que es 
veu més clarament. La paradoxa és 
potser que si no fóssim sedentaris el 

Hi ha viatges que representen una gran fugida i un 
autodescobriment, sigui Into the wild (“Hacia rutas 
salvajes”) o sigui el mateix Llibre de l’Èxode de la 
Bíblia. 
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viatge no tindria res d’especial. Si la 
Dorothy va flipar amb el seu viatge a 
El mag d’Oz és també perquè estava 
tot el dia tancada a casa. Existeix un 
viatge sedentari?

Quan era petita, des del sedentarisme 
del meu llit, patia moltíssim escoltant 
a ma mare el conte de La Caputxeta 
Vermella, tot i que sabia que en un 
moment o altre havia d’aparèixer el 
llop. Ve’t aquí aquells viatges que 
ja saps què et trobaràs però el vols 
fer igualment, per confirmar la teva 
identitat o simplement per esbargir-te 
en el lloc que més t’agrada. Són les 
sortides del cap de setmana o de l’es-
tiu. On vas? Al lloc de sempre.

Moltes vegades aquests contes fan-
tàstics, com La Caputxeta, estan 
plens d’al·legories sobre el món 
adult o la pèrdua de la innocència: 
un cop més, tenim El Petit Príncep. 
Però també històries de viatges ado-
lescents carregats de significat, com 
la La vida de Pi, del canadenc Yann 
Martel, una de les històries més pre-
cioses i al·legòriques dels últims 
anys, i no faré spoilers.

No poden faltar tampoc els viatges 
per mons encara més imaginaris, 
com el de Frodo i la comunitat de 
l’anell per la Terra Mitjana a El Se-
nyor dels Anells, de Tolkien; el de 
Neo, que descobreix que aquest no 
és el món real i ha de viatjar a l’al-
tra món per intentar fer el “reset” 
de Matrix, un “reset” que tots espe-
rem… o el viatge de Luke Skywalker 
a La guerra de les gal·làxies, que 
en la seva travessia descobrirà que 
el patiment porta al “lado oscuro de 
la fuerza”. Tots els “trekkies” saben 
l’inici dels capítols de Star Trek, New 
Generation: “L’espai, l’última fron-
tera. Aquests són els viatges de la nau 
estelar Enterprise…”. L’espai va ser 
un dels temes dels orígens del cine-
ma com Le Voyage dans le Lune, de 
Meliès, que van reproduir Smashing 
Punpkins al vídeoclip titulat 1979.  

Els jocs de rol són el viatge interac-
tiu i col·lectiu per excel·lència, amb 
el seu origen “oficial” a Dungeons & 
Dragons (Dragones y mazmorras), 
per Gygax i Arneson. Aquest joc va 
crear un número increïble de novel-
les, cosa curiosa perquè normalment 
passa el revés: el joc de rol acosut-
ma a basar-se en una novel·la. Amb 
Vampire es van revolucionar els jocs 
de rol donant més marge a la inter-
pretació dels jugadors i no tant a la 
mecànica del joc. 

En aquests jocs, també s’escolen a 
vegades les fades que un dia van de-
cidir exiliar-se d’aquest món i anar al 
món invisible, aquell món invisible 
que reivindica també El Petit Prín-
cep. Són els  viatges que ens donen 
una nova perspectiva i que ens poden 
fer canviar radicalment la nostra 
concepció del món, com el que li 
va passar a Holmes a Els anys per-
duts de Sherlock Holmes, de l’indi 
Jamyang Norbu, que aconsegueix 
inventar per què Holmes es va tornar 
tan esotèric i menys lògic en la se-
gona part de les novel·les de Conan 
Doyle. Suposo que, a més del budis-
me tibetà, són les alçades incommen-
surables de l’Himàlaia el que li va fer 
qüestionar tant el mètode deductiu i 
la lògica occidentals. 

Potser aquest qüestionament, el dub-
te, la certesa de la possibilitat és el 
motor de tot viatge i de tota cerca.

Escrivint això em vénen ganes d’anar 
a la biblioteca, aquesta mena d’esta-
ció de pàgines, d’aeroport infinit.

IMATGES EMPRADES:

Pàgina 3 - Keine Angst, es ist nur 
Gentrification. 
Berlin,  Abril 2010. Autor: Lutz 
Schramm. Llicència CC 2.0

Pàgina 4 - Cocina contemporánea.
Madrid, Juliol 2010. Autor: Gonzalo 
Martín. Llicència CC 2.0

Pàgina 5 - Turismo Náutico na 
Bahia. 
Conceição Da Praia, Novembre 
2012. Autor: Alberto Coutinho/
Secom. Llicència CC 2.0

Pàgina 8 i 10 - Contra privatización 
Parc Güell. 
Barcelona, Octubre 2013.
Autor: Fotomovimiento.org
Llicència CC 2.0

Pàgina 14 - Tourist you are the 
terrorist. 
Lisboa, Juny 2011.
Autor: http://lucaswetzel.com
Llicència desconeguda.

Pàgina 16 - Manuscrit arabe et mon-
de. 
Maig, 2013. Autor: Rémi Mathis.
Llicència CC 2.0.

Pàgina 19 - Els límits del turisme. 
20 d’Octubre, 2013. Autor: Diari 
Ara.

Pàgina 21 - Venice.
Venècia, 14 de Febrer, 2013. Autor: 
Peter Carr, LittleTimeMachine.com
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Gabriel Picart, veí de La Salut

“El turisme ben entès pot ser una 
font de riquesa, però mal entès és una 
prostitució del territori”
 
“Barcelona és un parc temàtic com 
Praga o Venècia on pràcticament no 
queda vida de ningú, és un decorat”.

“Els veïns de la zona tenim la sen-
sació que inclús fem nosa per als tu-
ristes”.

“Considero just que els turistes pa- 
guin perquè provoc a un desgast del 
material immobiliari molt impor-
tant”.

...........................................................

Marc Javierre, fotògraf autor de 

Tourist Walk: la Rambla

“Ens volen vendre que la massivitat 
ens beneficia”.

“La Rambla és un lloc ridícul que fa 
vergonya aliena”.

...........................................................

Santiago Tejedor, codirector 
Máster Periodismo de Viajes de la 
UAB

“No es viajar lo que se ha converti-
do en prioridad para la gente, sino un 

consumismo de los enclaves”.

“En lugar de generar un turismo de 
itinerario marcado, deberíamos cen-
trarnos quizá en el turismo del via-
jero que busca experiencias genuinas 
al margen de la masificación. Eso

 puede generar un retorno más con-
siderable para todo el sector turísti-
co”. 

“Estamos generando y reproducien-
do itinerarios y actividades turísticas 
muy reiterativas, a veces alejadas 
de la esencia de la ciudad que están 

Bye Bye Barcelona és un documental sobre una ciutat i la seva relació amb el turisme, sobre la difícil convivència 
entre Barcelona, barcelonins, el turisme i els turistes. És un documental que exposa, de la mà d’alguns dels seus re-
sidents, els greus efectes que té el turisme massiu a la ciutat comtal. És un documental que pots veure sencer, o per 
capítols i al teu ritme, i que no pretén una altra cosa que servir de contrapunt a la tan repetida idea que amb el turisme 
guanyem tots. És un documental sobre el que perdem.
  
Barcelona no és una gran metròpolis, però pot presumir de ser la quarta ciutat amb major turisme d’Europa després 
de tres grans capitals com Londres, Paris i Roma. El seu port és el que més creuers rep d’Europa i del Mediterrani. 
Els barcelonins han vist com en escassament una dècada, la quantitat de turistes s’ha triplicat i com l’economia ha 
girat cap al servei turístic i ha sabut explotar reeixidament un patrimoni construït per generacions anteriors.

Extret de http://www.byebyebarcelona.com

El turisme ben entès pot ser una font de ri-
quesa, però mal entès és una prostitució del 
territori
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cambiando el concepto, la esencia, la 
ideosincrasia de esta ciudad”.

“Según algunos estudios, Barcelona 
es el cuarto destino que más defrauda 
a los turistas”.

“Los turistas encuentran enclaves 
interesantes pero masificados, inse-
guros y de mala calidad”.

“Deberíamos pensar cómo evitar que 
esa llegada de gentes se convierta en 
un retorno negativo”.

...........................................................

Mario García Mas, ex vecino Ciu-
tat Vella

“Algunas operadoras han hecho 
mobbing a vecinos, meándose y def-
ecando en su escalera. Les han obli-
gado a irse y lo han reconvertido en 
fincas hoteleras”. 

María Mas, Presidenta Associació 
Veïns de Casc Antic

 “Amb la obertura del Museu al Born 
es preveu una massificació per la 
privatització de l’espai públic: més 
terrasses, més soroll, més invasió, 
perquè ja no és el visitant que està 
interessat sinó és anar de botiga en 
botiga i consumir constantment, és 
una pressió que patim els veïns i crea 
crispació”.
...........................................................

Reme Gómez

“Los comercios viven de lo que se 
crea alrededor. Si tienes un hotel, lo 

que se crea son tiendas de souvenirs, 
bares para turistas y precios altos”.

“No estamos en contra del turismo. 
Nosotros también somos turistas. El 
problema es el monocultivo que de-
struye lo que hay alrededor”.

“Con la excusa de la crisis, se deja 
entrar el dinero sin importar de dónde 
venga ni qué efectos pueda tener so-
bre la vida de la ciudad”.

“Los vecinos cambian cada pocos 
días, no sabes qué control hay de las 
llaves,  ni a quién te vas a encontrar 
en la escalera”.

“Legalizados o ilegalizados, estos 
pisos son el mismo problema, a niv-
el de convivencia, a nivel de lo que 
suponen”.

“El propietario de ese piso paga lo 
mismo que yo en gastos de comuni

dad, pero el gasto del uso se cuadrip-
lica: se consume mucho más y se 
estropea mucho, pero eso lo pagamos 
todos los que no vivimos de los apar-
tamentos turísticos”.

“Estos pisos están prohibidos en 
Nueva York San Francisco, Syd-
ney…”.

“Si vaciamos de vida los edificios, 
vaciaremos de vida a la ciudad. Y eso 
lo pagaremos dentro de un tiempo. Si 
el patrimonio arquitectónico 
no va ligado a una vida, crea una ciu-
dad de cartón-piedra”.

...........................................................

Pepe Collado, vecino de Sagrada 
Familia, propietario de la Bodega 
del Poblet

“Por culpa del templo, los precios 
de los pisos han subido y ahora sólo 
quedamos la gente mayor y algún 
hijo que se ha quedado en casa del 
padre. Se ha perdido el caliu.”

...........................................................

Juan Itxaso, Asociación de Vecinos 
Sagrada Familia

“Abans era un barri tranquil i es po-
dia passejar. Es podia anar a fer la 
compra amb una certa tranquil·litat”.

“L’ampliació de les voreres del costat 
del temple en teoria era perquè els 
veïns puguessin anar més ràpid però 
ara el turisme les ocupa igualment”.

“Cada dia passen 25.000 turistes en 
una zona on viuen 20.000 persones”.

“Al futur pot passar com la bombol-
la immobiliària: què passarà quan no 
arribin els turistes? Doncs que tot 
això petarà”.

“Abans calia demanar unes llicèn-
cies, ara només cal un comunicat de 
responsabilitat i el propietari s’ho 
dóna als operadors”.

...........................................................

Conchi Roque, vecina de Sagrada 
Familia

“El acceso a turistas desde Diagonal 
por Sardenya i Marina se ha conver-
tido en riadas de gente, algo salvaje, 
continuamente, a todas horas, se te 
paran delante de la fachada, con el 
megáfono a explicarles todo (…) ri-
adas por un lado y por otro, arriba y 
abajo sin parar”.

“Han desaparecido el 80% de los 
comercios tradicionales por tiendas 
de souvenirs, tiendas de camiseta del 

Cada dia passen 25.000 turistes en una zona 
on viuen  20.000 persones [...] Abans era un 
barri tranquil i es podia passejar. Es podia 
anar a fer la compra amb una certa tran-
quil·litat.
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Barça…”.

“¿Por qué tengo que renunciar a un 
barrio  donde yo vivo todo el año 
por unas personas que visitan el 
templo una hora? ¿Eso es justo?”

........................................................

Rodrigo Arroyo, Plataforma 
“Defensem Park Güell”

“El ayuntamiento no puede cerrar 
el parque porque fue una donación 
de la familia Güell a la ciudad de 
Barcelona”.

“Lo que realmente están planif-
icando es cerrar el parque para 
todos los ciudadanos de Barcelo-
na. (…) Esto es sólo el principio. 
Mañana podrían cerrar las playas, 
el Parque de la Ciudadela… es un 
efecto dominó”.

“El pago que hacen los bares y la 
tienda [más de 800.000 euros] se 
destina al mantenimiento del par-
que, pero el Museo Gaudí no paga 
ni un euro porque es de la Fun-
dación Sagrada Familia”.
........................................................

Algunes dades més que es pre-
senten al documental

Es generen 20 milions d’euros di-
aris. Se sostenen 100.000 llocs de 
treball [Això equivaldria a afirmar 
que cada treballador del sector 
turístic ajuda a generar un benefici 
de 6.000 euros mensuals, Brogit].

8 de cada 10 persones a La Rambla 
és turista.

 “Sólo uno de cada cinco pisos 
turísticos está registrado por el 
Govern”, La Razón, 15 de agosto 
de 2013.

Passejant ahir pel centre de Bar-
celona vaig experimentar un sen-
timent contradictori. D’una banda 
em va escandalitzar la manera com 
una part de la ciutat ens havia estat 
–per així dir-ho– usurpada, com si 
les Rambles, els voltants de la ca-
tedral, la plaça Catalunya..., ja no 
fossin nostres, dels barcelonins. 
Era tal la invasió de turistes que te-
nia la impressió de caminar per una 
mena de parc temàtic, una espai te-
atral irreal en el que els turistes sols 
es trobaven amb turistes idèntics a 
ells i la veritat de la ciutat –la seva 
gent– s’hagués com retirat d’esce-
na o s’hagués esvaït en el no-res.
Em feia l’efecte, certament, que 
aquella munió d’éssers amb xan-
cletes fossin una espècie d’exèrcit 
invasor que m’hagués expulsat –a 
mi i als meus conciutadans–, una 
mena d’horda daurada que ho des-
truïa o, si més no, ho desnaturalit-
zava tot al seu pas.

Però, al mateix temps que em sentia 
exasperat per la presència d’aquells 
intrusos pensava en que jo, d’ací 
uns dies, en una altra ciutat, seria 
com ells, em mouria com ells, fa-
ria el que ells fan i seria víctima 
del mateix menyspreu que ells em 
motivaven. Perquè d’ací uns dies 
o unes setmanes, jo també seria 
un turista, com ho havia estat tan-
tes altres vegades, cada any, quan 
reclamo, rebo i gaudeixo del dret a 
moure’m, a canviar de país, a viat-

jar que vindico per tot ésser humà. 

Efectivament, ho reconec i m’acu-
so. Jo també he estat un turista i ho 
tornaré a ser d’ací poc. Jo també seré 
contemplat amb malhumor i contrari-
etat pel indígenes d’altre país i d’altre 
paisatge. Jo també seré un d’aquells 
tipus que van consultant un mapa que 
no entendré o seguint els itineraris 
de guies que em diran què és el que 
no haig de perdre’m. Jo també faré 
fotografies que seran testimonis de 
les imatges que he vist a les pel·lícu-
les, a les postals o als prospectes de 
promoció existeixen de debò. I, per 
descomptat, que no em quedarà més 
remei que sotmetre’m a totes les pre-
ses de pèl o intents de fer-ho de què 
seré constantment víctima. És a dir, 
tornaré un altre estiu a sentir aques-
ta vergonya i aquesta culpa de ser un 
miserable i ridícul turista a un altre 
indret, tan miserable i tan ridícul com 
aquests turistes babaus que ara con-
templo amb menyspreu ocupant els 
carrers i les places de la meva ciutat. 
Ara bé, també us dic una cosa: mai, 
mai, prometo que mai, se m’acudirà 
aquesta colossal bajanada d’anar di-
ent per aquí i per allà el que alguns 
turistes que volen creure’s que no ho 
són s’entesten en repetir a la mínima 
oportunitat: “Jo no sóc un turista; jo 
sóc un viatger”. Mira que se n’ha de 
ser cretí!

Manuel Delgado Ruiz - “La tarda de 
Barcelona” (La Xarxa, 30/6/2013).
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Si et ve de gust enviar-nos les teves anàlisis de pensa-
ment crític, et demanem que ens escriguis un correu a 
brogit@riseup.net. 

Els articles tindran una durada màxima d’uns 8.000 ca-
ràcters, depenent de si vols aportar algunes fotografies. 
Pots parlar del tema que proposem a cada número o que 

ESCRIU LES TEVES REFLEXIONS!
estigui relacionat, amb una visió a mig i llarg termini. Seria 
ideal que hi incloguessis alguna referència bibliogràfica.

Correccions en català: Dr. Salvito
Correccions castellà: Marga 
Maquetació: Sergi

FINANÇAMENT I DIFUSIÓ
Aquest fanzine està finançat a nivell particular. Si vols ajudar econòmicament contacta amb nosaltres.
La reproducció és lliure, mentre se citi la font.
Després de dues setmanes de la seva publicació en paper, els articles aniran sortint publicats al blog de “Brogit”: 
http://brogitfanzine.wordpress.com. Classifiquem els articles per ordre cronològic i per temàtica.

Fotografies de Fotomovimiento.org, Martirio, Ona Bros i Vdevivienda
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