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Turisme i sostenibilitat cultural.
 
Passat, present i futur del turisme. Curiositat en moviment.
Bertram M. Gordonó



Bertram M. Gordon Professor d’Història, Mills College, Califòrnia

CURIOSITAT EN MOVIMENT

Turisme-Passat El turisme és l’expressió de la curiositat i es podria definir com la curio-
sitat en moviment. A la fi del segle XV curiositas es considerava una raó per viatjar.
Petrarca va escriure sobre un desig innat en la ment de les persones per veure llocs nous.
Els diccionaris francesos Littré del 1863 i Larousse del 1875 defineixen els turistes com les
persones que viatgen “per curiositat i per oci”. A 1000 Ans de Tourisme, Maurice Dupuy
va escriure que el turisme es basava en “un desig per saber” i “per descobrir”1.
La curiositat en moviment es l’aplicació pràctica dels valors estètics. Com a paradigma
d’una conjuntura, el turisme és l’estètica aplicada i l’estètica la filosofia que hi ha al darre-
re de les belles arts i de les seves variacions locals. El 1751, Alexander Gottlieb
Baumgarten va recuperar el terme del grec antic “aesthetikos”, que significava “perceptiu”,
i el va definir com la “crítica del gust”. Les destinacions turístiques, reals i imaginàries,
representen els valors estètics presents en una cultura donada en un moment determinat.
La popularització del terme “estètica” per part de Baumgarten coincideix amb el desen-
volupament d’un vocabulari del turisme des de la fi del segle XVII fins a principi del segle
XIX. El terme landscapes va aparèixer per primer cop en anglès l’any 1598, tour el 1643 i
1652, i romàntic el 1659, segons l’Oxford English Dictionary. Picturesque va aparèixer el
1703, juntament amb els seus afins pittoresco en italià el 1708 i pittoresquement en francès
el 1732. L’any 1780, apareix la paraula tourist en anglès i el 1816, touriste en francès.
Aquests nous termes relacionats amb el turisme eren el reflex d’un canvi cultural de l’è-
poca medieval a la moderna. Al començament de l’era moderna es va produir una expan-
sió del turisme, especialment amb l’aparició del fenomen del Grand Tour dels aristòcrates
britànics, i la Il·lustració va ser testimoni dels inicis dels museus. Alguns exemples són
l’exhibició de la col·lecció de Caterina la Gran a l’Hermitage i l’obertura del Louvre al
públic després de la Revolució Francesa. El món modern va crear l’ètica del turista i la va
ampliar més enllà del model medieval del pelegrinatge en un procés recíproc, en el qual
la teoria estètica i la pràctica turística interaccionaven entre elles. 
Si considerem la natura del turisme com a expressió de curiositat, segurament va tenir un
paper important en les primeres migracions humanes. Les investigacions de l’ADN loca-
litzen els orígens humans a l’Àfrica, i la diàspora des d’allà, que es va estendre a la resta
del món fa aproximadament 100.000 i 300.000 anys, probablement va ser una forma de
turisme massiu. René Duchet destaca les connexions entre els antics “viatgers” i els “turis-
tes” moderns, i Rachid Amirou es refereix a les dificultats per separar “migració” de “turis-
me”2.
D’aquest turisme antic en són testimoni les pintures que es remunten a la meitat del segon
mil·lenni a.C. trobades a les parets d’algunes tombes de Sakkharah, Ghizeh i Abusir, a
Egipte. Els tractats medievals sobre iconografia i els relats de les visites dels peregrins a
llocs sagrats, com Santiago de Compostela, incloïen frases com ara “extraordinàriament
decorat” i “esplendor incomparable”, que indicaven un reconeixement estètic que podria
considerar-se turístic. A l’hora d’escriure sobre el Coliseu, Gregori Magne es preguntava:
“qui pot haver executat una obra d’aquesta envergadura?”. Els turistes medievals també se
sentien atrets per la bellesa: Sant Trond era un lloc preciós amb un jardí gran i bonic per
als visitants. A Le Mans, els vigilants de les esglésies tenien molta cura que no hi hagués
res en tot l’edifici que resultés desagradable per als visitants. La plaent visió del joc als
camps del palau episcopal de Beauretour “nodria els ulls dels visitants del palau”3.
Al Renaixement, és ben coneguda la descripció que va fer Petrarca de la seva ascensió al
Mont Ventoux, i La Guide des chemins de France de Charles Estienne, publicada el 1552,
va ser protagonista de l’augment dels manuals de turisme amb l’arribada de la impremta.
Per tant, l’estètica del turisme ja tenia una llarga història quan l’any 1697, Richard
Lassels va popularitzar el terme “Grand Tour” al seu llibre An Italian Voyage, or, Compleat
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Journey through Italy. “Ningú no pot entendre Cèsar
i Livi com algú que ha completat el Grand Tour de
França i un viatge per Itàlia”, va escriure Lassels en
descriure els objectius estètics del viatge dels aristò-
crates anglesos per descobrir les virtuts de l’antigui-
tat clàssica.
Thomas Cook va encetar l’era del viatge popular
quan, l’any 1845, va organitzar el primer paquet de
viatge per als anglesos de classe mitjana, una pràcti-
ca que ben aviat van imitar altres companyies. Una
millor alimentació i la desaparició d’algunes malal-
ties, un major coneixement de la història, l’arqueolo-
gia i les ciències socials i físiques en general, junta-
ment amb els canvis tecnològics, sobretot l’arribada
del ferrocarril, van transformar el món del turisme a
partir de 1840 fins a la fi del segle XIX. El ferrocarril
va permetre que les classes mitjanes tinguessin accés
a balnearis i estacions termals com Ems, Baden-
Baden, Karlsbad i Marienbad, fins llavors només
reservats a l’aristocràcia. El ferrocarril també va faci-
litar l’accés a Suïssa per als turistes i va contribuir al
desenvolupament del muntanyisme com a esport. El
British Alpine Club va ser creat l’any 1857.
Els canvis econòmics i tecnològics van anar acom-
panyats de canvis en les perspectives estètiques des
de l’any 1880 i fins a la fi del segle, ja que l’arribada
de la càmera i el cinema van contribuir a desplaçar la
pintura al capdamunt de la jerarquia de les belles
arts, de manera que actualment “l’art” sovint s’asso-
cia amb la pintura. Alguns americans benestants
com ara Andrew Carnegie, Henry Frick, Andrew
Mellon, Peggy Guggenheim i William Randolph
Hearst van acumular impressionants col·leccions de
pintures, que eren un reflex de l’atenció que presta-
ven les guies turístiques als museus al tombant de
segle. El llibre Mont Saint-Michel et Chartres de
Henry Adams, al començament del segle XX, mostra
la interacció de l’estètica i el turisme, com també l’è-
xit de París com a lloc turístic, marcat per les seves
exposicions, Montmartre i, molt especialment, la
Torre Eiffel.
El ferrocarril va fer que el turisme fos més segur per a
les dones, com va demostrar el fenomen de “Daisy
Miller”, un terme agafat d’una novel·la publicada per
Henry James, el 1878. Daisy Miller és la història d’una
jove americana molt impulsiva que coneix a Roma
un atractiu italià sense posició social i amb una
àmplia desaprovació per part dels americans. La
novel·la, que reflecteix la creixent presència de turis-
tes americanes de classe mitjana a Europa, es va con-
vertir en la sensació cultural del moment. Les noies
americanes impulsives que viatjaven a Europa van
passar a anomenar-se “Daisy Millers” i fins i tot a les
botigues venien barrets “Daisy Miller”.

El turisme de principis del segle XX es va caracteritzar per un creixe-
ment de les destinacions turístiques de platja a França i Itàlia. El
Mediterrani era cada vegada més accessible, primer per tren, després
amb cotxe, i el creuer d’estiu de les classes mitjanes va començar a
reemplaçar les vacances d’hivern dels aristòcrates. Seguint la tradició
del Grand Tour dels aristòcrates anglesos i les exploracions que va fer
Henry Adams al Mont Saint-Michel i Chartres, la University of
Delaware va crear el primer curs universitari americà a l’estranger,
l’any 1923. El bronzejat va anar guanyant popularitat i els estils dels
banyadors van canviar, es va establir un vincle entre l’evolució de les
modes i el turisme. Els tipus de canvi favorables després de la Primera
Guerra Mundial van atraure grans quantitats d’americans a Europa,
que seguien els passos d’Ernest Hemingway i altres figures literàries.
Les guies turístiques com ara Through Europe on Two Dollars a Day de
Frank Schoonmaker, publicada per primera vegada l’any 1927, i ree-
ditada en vàries ocasions posteriorment, van contribuir a obrir Europa
als turistes americans de classe mitjana. L’empresa de neumàtics
Michelin va promoure el turisme gastronòmic quan va començar a
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puntuar els restaurants els anys vint i va inventar el sistema
de puntuació de tres estrelles el 1931. El colonialisme europeu
va obrir Àfrica i Àsia al turisme occidental durant els anys
d’entreguerres, l’època daurada de les embarcacions de luxe,
encara que van ser més els europeus que van "recórrer" aques-
tes àrees als pavellons de l’Exposició Colonial francesa del
1931 que no pas els que van viatjar realment a aquestes terres
llunyanes. 
Amb l’augment del turisme, el seu paper com a motor econò-
mic va guanyar reconeixement polític i l’Estat es va implicar
més en la seva promoció durant la primera meitat del segle XX.
L’any 1910, França va crear una Oficina Nacional de Turisme
que depenia del Ministeri d’Obres Públiques, per fomentar el
turisme. La legislació francesa del 1919 va contribuir a organit-
zar els centres turístics, les estacions termals i els
balnearis/sanatoris. Deu anys més tard, es va designar un alt
comissari i un subsecretari de Turisme i es va establir una
comissió ministerial per ajudar a regular la indústria del turis-
me. El 1935 es va crear un Commissariat au Tourisme i, l’any
següent, el Govern del Front Popular va introduir les dues set-
manes de vacances pagades. La promoció del turisme per part
del Govern, juntament amb el desenvolupament del moviment
d’albergs de joventut, accentuaven la importància del turisme i
el fet de conèixer les diverses regions del propi país, encara que
eren relativament poques les persones que viatjaven molt lluny
durant les seves vacances. Amb el descobriment de monuments
històrics, el turisme fomentat pel Front Popular també incitava
els estiuejants francesos a aprendre sobre la seva història. En els
anys posteriors, una sèrie d’activitats d’exploradors, albergs de
joventut, clubs turístics i colònies de vacances, que correspo-
nen als Jugendherberge alemanys, van estimular la indústria del
turisme. Més de 100.000 nens van participar en 5.000 colònies
a França. 
El dopolavoro a la Itàlia feixista i la Kraft durch Freude [KdF:
Força per mitjà de l’Alegria] a l’Alemanya nazi s’organitzaven
ambdós amb programes per fomentar els sentiments de comu-
nitat nacional. Juntament amb la KdF, Hitler va promoure el
Volkswagen, en teoria un cotxe de turisme per a tots els ale-
manys, encara que eren pocs els que se’n podien comprar un
abans de la Segona Guerra Mundial. La Lliga de les Nacions
va reconèixer el creixement del turisme quan, l’any 1937, va
definir com a un turista “qualsevol persona que viatja per
plaer i abandona el seu lloc de residència habitual durant més
de vint-i-quatre hores i menys d’un any; els viatges de menys
de vint-i-quatre hores es consideren excursions”. William
Butlin va obrir el primer centre de vacances amb vocació
comercial a Skegness, l’any 1937, i al cap de dos anys, els cen-
tres d’aquest tipus ja acollien 500.000 estiuejants i els termes
“Butlinism” i “Butlineer” derivats del nom del seu promotor es
van convertir en termes familiars a Anglaterra. El 1938, el
Govern britànic va aprovar una Llei de Vacances Pagades que
concedia al Govern autoritat per ajudar a negociar acords
voluntaris entre els sindicats i les patronals per mitjà de con-

venis col·lectius. El resultat fou que, a partir del juny del
1939, uns onze milions de treballadors britànics que guanya-
ven menys de 250 lliures l’any van tenir dret a unes vacances
pagades. El turisme va seguir fins i tot en temps de guerra,
després del 1939. Els parisencs contemplaven, atònits, el juny
de 1940, com els soldats alemanys acabats d’arribar feien fotos
a l’Arc de Triomf i altres llocs de la capital francesa ocupada.
Les autoritats de la Wehrmacht oferien visites turístiques de la
França ocupada a milers de soldats i funcionaris civils ale-
manys, els escriptors britànics van continuar escrivint sobre
llocs llunyans malgrat les restriccions en temps de guerra i els
hotelers francesos van seguir gestionant els seus negocis i fent
plans per quan vinguessin temps millors4. 
El turisme es va revifar de manera significativa a la fi dels anys
quaranta, amb la introducció de cotxes econòmics com el
Renault 4CV i el Citroën 2CV a França el 1947, i l’arribada
del primer paquet turístic aerotransportat a Còrsega, el 1949.
A França, l’any 1951, el 60% dels estiuejants utilitzaven el
tren per desplaçar-se als llocs de vacances, comparat amb el
24% que utilitzaven el cotxe. El 1957, aquesta proporció va
passar a ser del 47% en tren i el 41% en cotxe. Entre 1950 i
1998, el nombre de turistes internacionals va augmentar vint-
i-cinc vegades, de 25 a 650 milions. 
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Turisme-Present En el canvi de mil·leni, el turisme mun-
dial s’ha convertit en un del principals sectors industrials pel
que fa als fluxos monetaris, amb uns ingressos en concepte de
turisme internacional estimats en el 8% del valor total del
comerç mundial, equivalent a la proporció generada pels
hidrocarburs. Les visites turístiques enregistrades per
l’Organització Mundial del Turisme (OMT) mostren que el
nombre total d’arribades internacionals va créixer el 2000 i va
establir un nou rècord de 698 milions. El creixement del turis-
me cap a la fi del segle XX va transformar els sectors econò-
mics. El sud de França obtenia més de la meitat dels seus
ingressos del sector turístic. L’any 2001, el turisme a Gran
Bretanya va gastar més diners i va crear més llocs de treball
que l’agricultura. A Mèxic, el turisme exterior, que no ha dei-
xat d’augmentar constantment des dels anys setanta, va créi-
xer un 7% anual des del 1994 fins al 2000. S’estima que l’any
2001 va generar uns 9.000 milions de dòlars en ingressos exte-
riors, una xifra comparable als ingressos nacionals obtinguts
pel petroli. 
El turisme també ha sofert un gran impacte per l’increment
del nombre de dones i jubilats que el practiquen. Els marca-
dors genètics de les seqüències d’ADN indiquen que entre
300.000 i 100.000 anys enrere, les dones aparentment viatja-
ven més que els homes per casar-se. Tal i com passava amb les
primeres migracions en general, els elements turístics de
curiositat no es poden separar dels primers viatges fets per
dones. Aquest model, si es confirma, sembla haver-se invertit
més recentment fins arribar al segle XX. Amb tot, cap al
1959, van viatjar fora dels Estats Units més dones que homes,
segons els registres de sol·licitud de passaports americans5. La
disminució de la natalitat als països industrialitzats, a causa en
part de la introducció de la píndola anticonceptiva els anys
seixanta, va reduir les obligacions familiars i va augmentar el
temps lliure per a dones i homes. Amb una esperança de vida
més llarga, les dones gaudien d’una millor situació econòmica
i també de més temps lliure, que dedicaven al turisme. 
Per la seva banda, els jubilats, molts d’ells amb unes pensions
raonables, són un nou grup en la història del turisme. Aquest
nou grup social de gent gran, cada vegada més femení i amb
una millor educació, va contribuir a impulsar la indústria
turística a la fi del segle XX. Ara les dones gaudeixen d’una
bona salut fins als vuitanta anys i inverteixen molts diners en
activitats de lleure. L’any 1999, 2,97 milions d’australians de
60 anys o més van gastar 895 milions de dòlars australians en
viatges nacionals. S’estima que la població de la tercera edat
arribarà als 4 milions cap al 2010. El 2021, un de cada quatre
australians tindrà 60 anys o més. El 2051, aquest grup de
població podria gastar-se fins a 2.300 milions de dòlars aus-
tralians en viatges nacionals anualment. Els programes de
jubilació anticipada fomenten encara més els viatges i les
segones residències, i contribueixen al desenvolupament dels
centres turístics a Florida, Califòrnia, la Costa Daurada de
Queensland a Austràlia, la Costa Blava, la Toscana, el litoral

mediterrani espanyol i la costa de Sussex. Les guies turístiques
i les instal·lacions s’han adaptat i s’han construït hotels per
donar servei a aquesta clientela més gran. Al Regne Unit,
pràcticament dos de cada tres treballadors professionals o
directius retirats a finals dels anys noranta van fer vacances,
en comparació amb només un de cada tres treballadors no
qualificats retirats. A més de la classe social, la nacionalitat
també té un paper destacat en el turisme de jubilats. El jubi-
lats alemanys i britànics, més habituats a fer vacances, tenen
més tendència a viatjar que els seus homòlegs d’edats similars
dels països mediterranis.

Turisme-Futur Els atacs de l’11 de setembre de 2001 als
Estats Units i del 12 d’octubre de 2002 a Bali (Indonèsia)
semblava que deixaven entreveure la fragilitat de l’enorme
indústria del turisme que s’havia desenvolupat cap a l’inici del
segle XXI. Malgrat una “pèrdua de confiança del consumidor”
global i “una sensació de recel cap als viatges, sobretot amb
avió”, l’OMT fou “raonablement optimista” i pensà que
“encara que els consumidors consideressin que hi havia difi-
cultats i riscos, no deixarien de viatjar, i en tot cas canviarien
la destinació o ajornarien el seu viatge”6. França, líder mun-
dial en turisme internacional, va rebre 76,5 milions de visites
el 2002. El turisme mundial va disminuir un 1,2% el 2003, és
a dir, 8,5 milions de visitants menys, i es va situar en 694
milions de visitants. Un informe de l’OMT va vincular la cai-
guda amb un descens inesperat de 12 milions d’arribades a
Àsia i el Pacífic a causa del brot de Síndrome Respiratòria
Aguda Severa (SARS). Malgrat una sèrie d’anys difícils, del
2001 al 2003, el nombre d’arribades internacionals encara
reflectia un creixement de set milions en el seu conjunt, equi-
valent a un augment de l’1%, al llarg de l’any 2000. El tsuna-
mi indonesi del 26 de desembre de 2004 tampoc no ha reduït
el turisme en termes globals, si bé el turisme local ha caigut
temporalment un 25%. 
Els plantejaments a favor i en contra del turisme no han fal-
tat des de l’Antiguitat. Alguns el promovien i d’altres pensa-
ven que viatjar a la recerca del plaer era una diversió vana
reservada a les ànimes inquietes que no estaven en pau amb
elles mateixes. Més recentment, a Mèxic, alguns han presen-
tat el turisme com a un camí cap a l’emancipació econòmica,
mentre d’altres han destacat els danys ecològics i les condi-
cions de pobresa dels treballadors locals de la indústria del
turisme. A Cuba, advocats i enginyers de professió treballen a
les recepcions dels hotels o venen productes d’artesania, però
els restaurants i les botigues per a turistes estan fora de l’abast
de la majoria de cubans. El centre de Venècia ha perdut el
40% de la seva població en 30 anys a causa de l’augment dels
preus, que amenaçava amb acabar amb les botigues petites i
les escoles locals. La inflació generada pel turisme ha ampliat
els desequilibris de riquesa entre les regions i ha posat en
perill algunes activitats locals concretes, amb processos com
ara la competència per l’ús de l’aigua. Amb tot, el turisme
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també ha fomentat la preservació ecològica i la restauració.
Els turistes han ajudat a salvar la fauna i la flora africanes,
com també ciutats senceres arreu del món. Han preservat la
gastronomia, la cultura i la història. Sense el turisme, potser
no hi hauria el mateix interès per l’ecologia o la història. 
La curiositas que va originar el turisme no sembla que hagi
defallit, encara que l’estètica cultural subjacent continua evo-
lucionant. A la supremacia de l’estètica musical en les arts,
encarnada per Richard Wagner a principi del segle XX, se li
va afegir, per no dir que la va substituir, les arts pictòriques, i
després es va veure reforçada amb l’arribada de la càmera, el
cinema i, més recentment, d’Internet. El 1962, Joffre
Dumazedier parlava de la importància del cinema per ajudar
a configurar els interessos dels turistes. Els canvis com aquests
en l’estètica són la raó fonamental de l’augment de l’interès
per la gastronomia i han transformat la indústria de la moda i
els diferents tipus de records commemoratius associats al
turisme. De cara al futur, queda clar que analitzar les orienta-
cions dels valors estètics i culturals ens servirà per entendre
les tendències turístiques.    
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