
PLANETA 
dossier

Fr
an

ce
sc

 M
elc

ion

Turisme al segle XXI: què en 
queda del que és “autèntic”? 
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“El turisme contemporani està immers en un 
procés de transformació tan violent, tan radical, 

que correm el risc de parlar d’una realitat 
extingida: que debatem, critiquem, planifiquem 
i regulem el que va ser més que no pas el que és”

J.A. Donaire, director de l’Insetur 

El sector no para de créixer, tant en països 
emergents com en els destins turístics més 

tradicionals, però el perfil del turista evoluciona i, 
amb ell, l’oferta de serveis, els models de negoci 

i la relació amb el territori que l’acull 

L’impacte d’una activitat global 1.500
MILIONS DE TURISTES 

Segons l’OMT, aquesta és la xifra 
que s’assolirà el 2020, i la majoria 
seran ciutadans de països asiàtics 
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culturals”. Les variants que han aparegut intentant re-
forçar aquesta interrelació són moltes: des de l’anome-
nat turisme de realitat (dorm en una favela i experi-
menta el Brasil més pobre durant uns dies) fins a les 
experiències de turisme solidari, en què, durant uns 
dies, s’ajuda vo-
luntàriament la 
comunitat local a 
desenvolupar un 
projecte. I és pre-
cisament aquesta 
relació més direc-
ta la que ha gene-
rat nous models de negoci, sobre els quals els agents 
tradicionals del turisme han perdut el control que te-
nien. Un cas de llibre és Barcelona. Segons Jordi Tres-
serras, es calcula que, per les plataformes que hi ha a la 
xarxa, actualment més de 7.000 persones ofereixen 
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EXISTEIX UNA VENÈCIA NO TURÍSTICA? ¿Es 
pot mercantilitzar un paisatge de guerra? ¿El tu-
risme sostenible és un concepte més del màrque-
ting? Segons dades de l’Organització Mundial del Tu-
risme, 1.138 milions de turistes van viatjar a l’estranger 
durant el 2014, mentre que encara no fa 70 anys els con-
siderats turistes no superaven els 25 milions de per-
sones. Una part important del fenomen es deu al fet que 
els països asiàtics, i especialment la Xina, han passat a 
ser emissors de turistes. L’any 2000 hi havia voltant pel 
món prop de 10 milions de turistes asiàtics. El 2014 
aquesta xifra s’havia multiplicat per 11. 

 El turisme és un dels sectors econòmics que més 
creixen a nivell global, i ho fa tant en països emergents 
com en les economies desenvolupades. Aquestes úl-
times dècades ha canviat l’escala del fenomen, però 
també l’essència del que avui dia es considera fer tu-
risme, i finalment els models de negoci. A part de ser 
un fenomen transnacional, el turisme es veu modu-
lat per múltiples factors cada vegada més rellevants, 
des de la societat que rep el visitant fins al patrimoni 
cultural, físic o immaterial, la situació política i soci-
al o el medi ambient. 

 Yolanda Onghena, investigadora i experta en dinà-
miques interculturals del CIDOB, defineix el turisme 
com “un terreny de negociació entre les relacions so-
ciopolítiques, financeres, ecològiques i culturals d’una 
globalització entesa com un procés dual, no com una 
etapa final”. Però, és tot turistitzable? ¿Hem d’adap-
tar els serveis als gustos i necessitats dels visitants que 
arriben buscant l’exotisme o la diferència? ¿Es pot 
convertir qualsevol realitat històrica, social o cultu-
ral en un valor de mercat? Els experts consideren que 
la majoria del que es coneix com a turisme de masses 
ha construït durant anys una ficció per ser consumida. 
Jordi Tresserras, director del Laboratori de Patrimo-
ni i Turisme Cultural, considera que “cal passar de ges-
tionar visitants a gestionar experiències, i això impli-
ca crear sinergies entre turistes i locals, pensar en per-
sones amb drets i obligacions i generar interrelacions 

ANÀLISI 
Teresa Turiera

EL FUTUR DE L’‘HOMO TURISTICUS’   
El turisme no para de créixer mentre els usuaris en r

“EL TURISME ÉS UN TERRENY DE 
NEGOCIACIÓ ENTRE LES RELACIONS 
SOCIOPOLÍTIQUES  D’UNA 
GLOBALITZACIÓ ENTESA COM UN 
PROCÉS, NO COM A ETAPA FINAL”

serveis turístics a Barcelona d’una manera informal 
o que no identificaríem amb la dels agents turístics 
convencionals. Un dels problemes actuals és que no hi 
ha xifres sobre el resultat econòmic obtingut. “Som da-
vant de noves nomenclatures, ni consensuades ni re-
gulades. Cal buscar una regulació, perquè en el fons 
el visitant que rep un servei també té uns drets i deu-
res, i generar cadenes de producció entre petits, mit-
jans i grans empresaris, que creïn territoris on hi ha-
gi un equilibri i un benefici mutu entre turistes i pobla-
ció local”. “Si no es troba aquest equilibri –assenyala 
Núria Benach, professora del departament de geogra-
fia humana de la Universitat de Barcelona– el perill 
és que els espais d’atracció turística es vagin reduint al 
seu valor icònic, que acabem fent una lectura reduï-
da i fragmentada dels llocs que visitem”.  

Duccio Canestrini, antropòleg de la Universitat de 
Lucca, a Itàlia, i autor del llibre No disparen contra el 

XINA
ESTATS 
UNITS

REGNE 
UNIT RÚSSIA FRANÇA CANADÀ AUSTRÀLIA ITÀLIA JAPÓALEMANYA 

DESPESA DELS CIUTADANS EN  
TURISME EN ELS ÚLTIMS 10 ANYS
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Un Hallstatt  
‘made in China’ 
Milers de xinesos visi-
ten cada any a la ciutat 
de Luoyang aquesta 
rèplica, amb carrers, 
font i església inclosos, 
del poble de Hallstatt, a 
l’Alta Àustria, declarat 

Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Un 
projecte immobiliari i turístic inaugurat el 
2012 que ha traslladat a terres xineses el 
paisatge de postal de la regió austríaca.
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reescriuen les regles del joc  

A dalt: Safari fotogràfic en 

camell per les platges del 

nord de Sydney, a Austràlia. 

Jason Reed / Reuters 
 A baix: Bussejadors al cos-

tat d’un tauró balena, a Tan 

Awan, les Filipines.  

David Loh / Reuters
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milions de turistes

turista, fa una àcida crítica al turisme blindat, sobre-
protegit, que acaba creant un entorn fictici i desnatu-
ralitzant l’objectiu de descoberta que mou algú a co-
nèixer un entorn diferent. Canestrini assegura que “el 
turista del futur seguirà sent un il·lustre desconegut 
i buscant l’evasió, la natura, la diferència o les emo-
cions, i esperant que algú l’ajudi a posar-ho en un con-
text que li sigui plaent”. I què han de fer, doncs, els res-
ponsables del sector turístic? ¿Han perdut el control 
sobre els destins i les maneres d’arribar-hi? Greg 
Richards, professor de la Universitat de Tilburg, con-
sidera que una de les assignatures pendents és orga-
nitzar la informació que es multiplica a les xarxes, de 
la qual tenen el control els mateixos usuaris. “Ens cal-
drà fer una tasca molt elaborada d’administració de 
continguts. Hem de ser capaços de formular una his-
tòria que interessi a la gent, que els atregui però tam-
bé els impliqui”.◆

L’IMPACTE DELS ESDEVENIMENTS POLÍTICS I SOCIALS SOBRE EL TURISME 
FONT: Cidob / Banc Mundial  
(a partir de dades d’arribades  
de turistes a cada país)

LA DELICADA CONVIVÈNCIA ENTRE TURISTES I LOCALS
‘The Venice 
Syndrome’   
Un rèquiem en forma 
de documental sobre 
els últims venecians, 
engolits pels 60.000 
turistes al dia que rep 
la ciutat dels canals. 
El guionista i director, 

Andreas Pichler, explica en 80 minuts com 
la màxima icona de milions d’europeus, 
japonesos i nord-americans esdevé cada nit  
una ciutat fantasmal i sense ànima.
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s PAÏSOS AMB  
MÉS TURISTES

‘No disparen contra 
el turista’ 
Els llocs amb alta concen-
tració de turistes s’han 
convertit en blancs perfec-
tes dels atacs terroristes 
que busquen un impacte 
global. Atacs com el del 
març passat al Museu Na-

cional del Bardo, a Tunísia, no tan sols foragiten 
els fluxos de turistes, sinó que, a més, alimenten 
el debat sobre la necessitat de militaritzar o 
sobreprotegir les rutes més freqüentades.  
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NOUS CANALS, NOVES RELACIONS  
El client dels serveis turístics s’integra en la presa de

“L
a guia de viatges tradicional serà un 
complement residual en el món del 
turisme d’aquí molt poc temps”. Ho 

diu Jordi Ficapal, professor de la Facultat de 
Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi, que 
explica el gran impacte i els canvis que han 
portat les xarxes socials al sector dels viatges, 
que han convertit les recomanacions d’altres 
viatgers en el principal referent a l’hora d’es-
collir un destí, una companyia aèria o un ho-
tel. “L’usuari mitjà ja no confia tant en la pu-
blicitat comercial clàssica, sinó que confia 
més en les experiències d’altres viatgers –diu 
Ficapal–. És un fenomen incipient però que 
està destinat a quedar-se perquè els nous 
usuaris que s’han anat incorporant al con-
sum de productes turístics, els coneguts com 
a millenials, utilitzen exclusivament aques-
tes fonts per prendre la seva decisió de com-
prar viatges”. Les prediccions de futur con-
firmen aquesta tesi: l’any 2030 entre un 80% 
i un 90% dels ciutadans del món estaran 
connectats a les xarxes socials, segons dades 
d’un estudi de l’empresa de serveis turístics 
Amadeus i la consultora The Future Foun-
dation. Això vol dir que el viatge comença-
rà i acabarà a les xarxes. Primer, buscant i 
contrastant informació; després, compar-
tint-la. Empreses com TripAdvisor, Airbnb, 
Booking, Logitravel, Trip4real, El Tenedor, 
etc., que ja funcionen actualment, són un 
exemple incipient de la direcció que està 
prenent el mercat. “Les empreses del sec-
tor turístic han d’entendre que ja no n’hi ha 
prou amb la comunicació offline, que cal in-
cloure les xarxes socials per arribar a tots els 
públics i entendre que el món de les aplica-
cions i la interacció entre usuaris ara mateix 
està per sobre de la reputació que pugui ha-
ver adquirit una empresa durant anys gràci-
es als mitjans tradicionals de generació de 
valor de marca”. No hi ha res garantit en 
aquesta època en què un tuit negatiu pot ar-
ribar a milions de persones en poc menys 
d’un minut. El canvi ha arribat i dóna al con-
sumidor un poder que no havia tingut fins 
ara. El repte passa ara a les empreses, que 
han de posar-se al dia dels canvis que els 
consumidors ja han integrat. 

Text de Thaïs Gutiérrez

1. 
Xarxes socials, les 
guies turístiques dels 
viatgers del futur

E
n un moment de plena expansió del do 
it yourself i de la col·laboració entre ex-
perts i aficionats com a procés creatiu, 

l’opció de poder desenvolupar aquesta activi-
tat durant el temps de vacances ha tardat poc 
a consolidar-se. “Vivim en l’economia de les 
experiències. Hem passat d’un model de pro-
ducció estandarditzat de paquets per a turis-
tes a un model molt més complex i flexible. 
Ara la gent busca cada vegada experiències 
més interactives, on poder aplicar les seves 
habilitats o coneixements”, explica Greg 
Richards, professor d’estudis del lleure a la 
Universitat de Tilburg (Països Baixos) i cocre-
ador del concepte del turisme creatiu. Apren-
dre a fer pasta fresca a Bolonya (Itàlia), a bu-
far vidre a Biot (França) o participar tocant 
algun instrument amb un grup local ja no són 
només el producte d’una experiència des de 
la indústria turística, sinó una cocreació en-
tre qui ofereix el servei i el turista. Aquesta 
és precisament una de les bases del turisme 
creatiu, que posa l’èmfasi en el context i l’in-
tercanvi cultural generat, més que en el pro-
ducte obtingut. Barcelona va ser una ciutat pi-
onera el 2006 amb la creació del programa 
Barcelona Turisme Creatiu, a iniciativa de la 
Fundació Societat i Cultura, i és també en 
aquesta ciutat on es va crear el 2010 el Crea-
tive Tourism Network. Aquest organisme ela-
bora un codi de bones pràctiques, assessora 
nous projectes i aglutina experiències d’arreu 
del món amb l’objectiu de crear sinergies. Se-
gons Greg Richards, “el turisme creatiu per-
met experiències locals en grups molt petits”. 
“Una de les claus del seu èxit és que ara és fà-
cil connectar directament amb comunitats 
interessades per una determinada activitat 
artística i oferir aquest intercanvi”, conclou. 

2. 
El filó del ‘turisme 
creatiu’, el de  
l’intercanvi cultural

Text de Teresa Turiera
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Ara viatgem més. ¿Hi ha també més intercanvi en-
tre cultures? No és que la gent viatgi més, sinó que es 
desplaça més. I això no significa realment la trobada 
amb la cultura del país que et rep. Li posaré un exem-
ple: a la universitat on dono classes, hi ha molts alum-
nes estrangers. Els estudiants francesos, quan dema-
nen una beca per anar a un altre país, diuen que volen 
conèixer l’altre, posem per cas, la cultura del Vietnam. 
Però resulta que comparteixen aula amb molts estu-
diants vietnamites i no hi han compartit mai una es-
tona per conèixer la seva cultura! Per què ens interes-
sen més els vietnamites al Vietnam que els que hi ha a 
París o a Barcelona? La globalització no ha portat tant 
de contacte com ens sembla perquè portem una cuiras-
sa a sobre i, quan ens acostem massa a una cultura dife-
rent, de vegades ens fa por. 
 
A qui beneficia el turisme des del punt de vista de 
l’intercanvi cultural? Als països del nord, en general, 
el turisme aporta un benefici. D’entrada, perquè l’ofer-
ta turística està pensada per a la gent de l’hemisferi 
nord. Per a nosaltres, és assequible viatjar. A França, 
el primer destí turístic del món, a banda dels 80 mi-
lions de turistes que rebem cada any, hi ha més de 180 
milions de moviments del turisme interior. Això no 
passa en els països de l’hemisferi sud, on els hotels no 
són assequibles per a la població local ni tan sols estan 
pensats per a ells. El grup Novotel tenia fa uns anys un 
anunci que deia: “Als nostres hotels, sigui on sigui, sem-
pre sabrà a quin costat hi ha l’interruptor de la llum”. 
Això és gairebé com no sortir de casa! 
 
On seria el punt d’equilibri? El turisme ha d’accep-
tar un canvi de percepció de la seva manera de ser. En 
el fons, el que importa no és tant canviar de lloc, sinó 
canviar la manera de veure un lloc. Marcel Proust ja de-
ia: “Jo no vull altres paisatges. Vull veure el mateix pai-
satge amb altres ulls”. Viatjar és travessar els límits, 
sortir d’un entorn quotidià hauria de tenir alguna co-
sa iniciàtica. El turisme és un dels factors que influeix 
sobre la identitat, per exemple, a través de la creació 
d’imatges, que poden ser molt reductores però molt 
pràctiques per a les agències i les guies turístiques. As-
similem l’altre a un col·lectiu, es passa d’una identitat 
que hauria de ser individual a una de col·lectiva. I ai-
xò, en general, és negatiu, ja que porta a una definició 
simplista de la cultura de l’altre o local.  
 
Com s’ha de plantejar, doncs, una determinada 
oferta turística? Quan es plantegen potenciar un 
projecte turístic, les autoritats haurien d’exposar de 
manera honesta l’impacte positiu i negatiu que es pot 
generar. I la gent, els que conviuran amb aquell pro-
jecte, han de poder decidir si els interessa o no. A Eu-
ropa, en general, es comprometen moltes coses però 
no es consulta la ciutadania. Quan estem fabricant 
l’imaginari que fa que el turista decideixi anar a un 
destí i no a un altre, això està basat en una determina-
da política. I aquesta política pot ser excloent o inclou-
re els agents locals. Si no, pot acabar provocant una 
sensació de rebuig. Quan es genera una diferència 
massa marcada entre el local i el turista, al final el lo-
cal se’n cansa.◆ 

ENTREVISTA 
Teresa Turiera

“El que és important 
no és canviar de lloc 
sinó la manera de 
veure un lloc”

CHRISTIAN BATAILLOU
ANTROPÒLEG, UNIVERSITAT DE PERPINYÀ

e decisions

E
l turisme d’operador turístic té els dies 
comptats. O, almenys, el seu poder de 
decisió des que el sector va començar a 

sumar xifres milionàries. Amb els ciutadans 
movent-se pels fils virtuals, les grans empre-
ses han perdut el seu paper inqüestionable a 
l’hora de dissenyar i també decidir on la mas-
sa passava les seves setmanes de descans. La 
Riviera Maya, la costa Adriàtica i les capitals 
imperials europees eren fins no fa gaire grans 
destinacions i, si es miren les dades, ho con-
tinuen sent, però ara han de competir amb al-
tres punts que potser no tenen una marca o 
una campanya de màrqueting tan forta al dar-
rere. “Amb la globalització i les tecnologies, els 
grans operadors no tenen tant de poder per 
decidir els desviaments de fluxos”, explica Da-
vid Carnicer, professor de postgrau de l’esco-
la de negocis i màrqueting ESIC i director de 
Consortia Consultores. El trencament de la 
tendència històrica es troba en el boca-orella 
del segle XXI, el que en paraules d’aquest ex-
pert en internacionalització i aliances estra-
tègiques es tradueix en el fet que “el consu-
midor és qui prescriu unes vacances a d’al-
tres”, amb la particularitat que el consell ar-
riba a tenir una audiència mundial. És, en 
definitiva, una destinació que triomfa “per 
l’experiència final personal i de producte” que, 
segons afirma Carnicer, permet “construir 
destinacions noves amb valor afegit”. En 
aquest sentit, emergeixen països, ciutats o re-
gions que s’especialitzen, per exemple, en el 
turisme sanitari, de bicicleta, d’esports 
d’aventura o d’aprendre l’idioma local, sense 
oblidar la seva oferta de patrimoni arquitectò-
nic o natural. És el que en el sector es coneix 
com a microsegmentació i que amb les eines 
tecnològiques a l’abast actualment fa encaixar 
a la perfecció destinació i turista. Gairebé ja no 
queden zones verges, sense turistes, però el 
sector busca racons que ara només són una 
destinació “per a locals o turistes de proximi-
tat”, apunta Carnicer, abans de convertir-se 
en un lloc popular i ser declarada una destina-
ció de moda. També hi ha destinacions clàs-
siques que no han deixat de ser exclusives des 
de fa generacions i que basen el seu èxit en les 
classes socials més benestants, precisament 
perquè l’oferta és “cara i limitada”. A l’altre ex-
trem hi ha altres destinacions que, malgrat 
que es mantenen en l’imaginari col·lectiu com 
un gran atractiu turístic, “han mort com a des-
tinació”, matisa Carnicer, ja sigui per factors 
externs –inseguretat o guerra– o per causes 
internes, com la baixada de la qualitat. I això 
el consumidor no ho perdona. 

Text de Marta Rodríguez

3. 
Qui i com crea les 
noves destinacions 
turístiques?

E
l 1992 es va fundar a Nova York el pri-
mer programa organitzat de benvingu-
da al visitant a càrrec de ciutadans lo-

cals. La iniciadora de Big Apple Greeter in 
New York City va ser Lyn Brooks, una nova-
iorquesa que no es resignava a la idea que els 
milers de turistes que rebia la ciutat es limi-
tessin a veure les parts més conegudes de 
Manhattan. Brooks va organitzar un exèrcit 
de voluntaris que poguessin mostrar als tu-
ristes la diversitat i multiculturalitat de la vi-
da als barris de Nova York, els locals més quo-
tidians i els parcs on les famílies portaven els 
nens després de l’escola. El concepte de gree-
ter va tenir molt d’èxit, i de seguida es va es-
campar a altres ciutats del món. Actualment 
el Global Greeter Network fixa els principis i 
valors que han de regir el programa. A més de 
ser una activitat voluntària i gratuïta, el prin-
cipal objectiu ha de ser un intercanvi cultu-
ral mutu entre el visitant i el ciutadà local que 
li fa de guia. També a finals dels anys 90, a 
partir d’una crítica generalitzada a les conse-
qüències negatives del turisme en massa, es 
va articular l’anomenat turisme comunitari. 
En aquest cas es tracta de projectes amb fi-
nalitats de lucre, però en els quals la comuni-
tat local conserva el control i la gestió dels 
seus recursos naturals i culturals. L’acolli-
da de visitants a les cases particulars i la im-
mersió en la cultura i l’entorn són la base 
d’aquest tipus d’experiència. 

4. 
Dels ‘greeters’ de 
Manhattan al 
 turisme comunitari 

Text de Teresa Turiera
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Vestíbul del Bumrun-
grad International 
Hospital, que acull més 
de 50.000 pacients  
estrangers cada any. 
Bumrungrad International Hospital

PLATGES PARADISÍAQUES, luxe a preu raonable, gastro-
nomia o exotisme budista són alguns dels atributs que 
cada any atreuen milions de turistes a Tailàndia. En can-
vi, per a altra gent, aquest país del sud-est d’Àsia és el lloc 
ideal per operar-se a cor obert, canviar la dentadura, po-
sar-se una pròtesi al genoll o fer-se un lífting facial. 

Tailàndia és la primera destinació mundial en tu-
risme mèdic. Dels entre 7 i 10 milions de persones que 
el 2013 van viatjar a l’estranger per sotmetre’s a un trac-
tament, entre 1,3 i 1,8 milions van escollir el país asià-
tic, segons la consultora nord-americana Patients Be-
yond Borders. Tailàndia, que segons dades governa-
mentals el 2013 va ingressar 4.230 milions d’euros 
d’aquest sector, ja supera els Estats Units, el segon des-
tí internacional del turisme mèdic. 

L’estalvi per tractament oscil·la entre el 50% i el 
70%. Un bypass coronari que als EUA costa uns 88.000 
dòlars a Tailàndia en val 23.000. Per tant, a un nord-
americà li surt més a compte pagar un vol de 15.000 qui-
lòmetres i una estada de setmanes que operar-se al seu 
país. “A Tailàndia, hi van principalment pacients que 
busquen tractaments de qualitat que als seus països te-
nen un cost que no podrien assumir”, diu a l’ARA Jo-
sef Woodman, director de Patients Beyond Borders. 
“Les especialitats més complexes i cares són les més po-
pulars pel potencial d’estalvi que tenen”, afegeix. 

REPORTATGE 
Jordi Calvet

VACANCES AL QUIRÒFAN 
Tailàndia es consolida com a principal 
destinació mundial del turisme mèdic 

Pròxim Orient amb entrebancs per entrar als EUA o la 
UE van acabar a Tailàndia. 

Avui, el Bumrungrad és el centre hospitalari privat 
més gran del sud-est d’Àsia, amb 520.000 pacients de 
190 nacionalitats cada any i uns beneficis de 477 milions 
de dòlars el 2013. Comoditats d’un hotel de cinc estrelles 
i serveis com ara 150 intèrprets, assistència consular, ex-
tensió de visats, transport VIP, oficines de representa-
ció de 17 països o facilitats per allotjar familiars. El seu 
model ha sigut reproduït per competidors com el grup 
Bangkok Dusit, propietari de Bangkok Hospital, una 
franquícia present als principals centres turístics del pa-
ís, com l’illa de Phuket. Però l’oferta tailandesa també in-
clou centenars de clíniques privades que ofereixen trac-
taments especialitzats, sobretot d’estètica, fertilitat i 
dentistes, de qualitat i prestacions similars. Però amb 
l’aixopluc del seu renom, aquest mercat també dóna ca-
buda a establiments que operen en situació irregular i 
serveis que flirtegen amb els límits legals. L’any passat 
una britànica de 24 anys va morir al quiròfan d’una clí-
nica d’estètica de Bangkok mentre era operada per un ci-
rurgià plàstic sense llicència. A més, el govern tailandès 
va prohibir la subrogació als estrangers després que una 
parella australiana fos acusada d’abandonar un nadó 
amb síndrome de Down gestat per una tailandesa que 
havien contractat, i també que es descobrís que un japo-
nès havia tingut 16 fills amb aquest mètode.◆ 

Però l’econòmic no és l’únic motiu. Tecnologia pun-
ta, instal·lacions de qualitat amb 45 hospitals certificats 
per la Joint Commission International, personal ben 
qualificat i l’absència de llistes d’espera. Aquests són al-
tres atractius de l’oferta tailandesa, segons el portal es-
pecialitzat Mymedholiday. El cercle virtuós es comple-
ta amb una gran infraestructura hotelera i de transport 
apta per a totes les butxaques i, naturalment, les plat-
ges paradisíaques, el lloc ideal per passar un postope-
ratori. “Cada vegada més, països com Tailàndia, Sin-
gapur o Corea del 
Sud es fan conèixer 
per la qualitat i so-
fisticació dels seus 
tractaments i ja co-
mencen a competir 
amb hospitals dels 
Estats Units i Euro-
pa”, assegura Woodman. 

L’orientació del sector sanitari tailandès cap al mer-
cat internacional en part es deu a la renovació de l’hos-
pital Bumrungrad, el 1997, just abans que esclatés la cri-
si asiàtica. El préstec en dòlars amb què s’havia finançat 
es va doblar de cop per l’ensorrament del bat tailandès. 
Contra les cordes, els inversors van buscar estrangers 
rics i expatriats a Àsia oferint-los servei de qualitat a baix 
cost. Poc després dels atemptats de l’11-S els pacients del 

EL BUMRUNGRAD ÉS EL CENTRE 
HOSPITALARI PRIVAT MÉS 
GRAN DEL SUD-EST D’ÀSIA,  
AMB 520.000 PACIENTS DE  
190 NACIONALITATS CADA ANY 
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¿QUÈ SERÀ 
TURISME 
QUAN  
JA NO QUEDIN 
ESPAIS DE  
NO-TURISME?

LA IMATGE DEL TURISME ESTÀ ANCORADA en una cari-
catura d’estereotips, de famílies Ulisses instal·lades a les 
platges, de camises de flors i sandàlies amb mitjons. Di-
em turisme i la ment s’omple d’imatges que s’acosten a 
la sèrie que el fotògraf Martin Parr va dedicar a aquest 
col·lectiu, per on transiten personatges buits i escenes 
absurdes. I mentre que la imatge del turisme i del tu-
rista es congela com en una fotografia antiga, la dinàmi-
ca del turisme s’ha accelerat de manera extraordinària. 
Nous sistemes de comercialització, nous productes, 
nous hàbits, nous segments de mercat, noves formes 
de promoció, noves tecnologies… El turisme contempo-
rani està immers en un procés de transformació tan vi-
olent, tan radical, que correm el risc de parlar d’una re-
alitat extingida. Que debatem, critiquem, planifiquem 
i regulem el que va ser més que no pas el que és. 

Segurament, el canvi més rellevant serà l’increment 
del nombre de turistes. Si el 2012 es va assolir el llindar 
dels 1.000 milions, l’Organització Mundial del Turis-
me estima que el 2020 s’hauran assolit els 1.500 milions 
de turistes i que en poc més d’una dècada arribarem als 
2.000 milions. Com una onada expansiva, el turisme ha 
deixat de ser una activitat tancada en pocs espais per es-
devenir un fenomen gairebé global. Avui ens és difícil 
imaginar-nos llocs sense turistes. ¿Què serà turisme 
quan ja no quedin espais de no-turisme? L’escenari que 
es dibuixa és un mapa de competència global, en el qual 
tots els països, regions i ciutats integren la via turísti-
ca en els seus plans estratègics. Lògicament, s’alterarà 
la geografia dels fluxos turístics: Europa ja rep menys tu-
ristes que la resta del món i el 2020 la Xina serà la pri-
mera destinació turística del planeta.  

També es modificaran els orígens dels turistes. Entre 
el 2010 i el 2030 els turistes europeus i americans creixe-
ran a un ritme del 2,5% anual, mentre que la taxa de crei-
xement entre els turistes que provenen d’Àsia o Àfrica su-
perarà el 5% anual. Estem habituats a un perfil de turisme 

OPINIÓ 
José Antonio Donaire

de proximitat, en el qual els visitants comparteixen patrons 
culturals, però ens haurem d’habituar a orígens diversos, 
que incorporaran noves maneres de mirar els llocs. Fixeu-
vos en aquesta dada: el març de 2015, a Catalunya, el prin-
cipal mercat emissor era França, però el segon grup de vi-
sitants provenia d’“altres països del món” i el quart en el 
rànquing d’“altres països d’Europa”. Com en una onada ex-
pansiva, els turistes arriben cada vegada des de més llocs di-
ferents i des de llocs cada vegada més llunyans. Anem del 
turisme de veïnatge a l’escala global. I en aquest context, al-
guns països concentraran els ritmes més destacats de crei-
xement, especialment el BRIC (el Brasil, Rússia, l’Índia i 
la Xina), la costa pacífica i les noves megalòpolis. 

No només es mouen els turistes. La mobilitat ha es-
devingut un factor estructural dels processos socials, 

fins al punt que ens definim a nosaltres mateixos a par-
tir dels llocs on anem (i aquells que evitem). Ens mo-
vem per tancar un acord, per aprendre a cuinar, per 
operar-nos el maluc, per relacionar-nos o per gaudir 
d’un espectacle musical. El que defineix la societat con-
temporània és probablement el moviment constant 
dels individus, el paradigma de la mobilitat, ens propo-
sa el sociòleg John Urry. Els límits entre turistes i no 
turistes tendiran a esvair-se, perquè tots serem una mi-
ca turistes en les nostres residències efímeres. El pro-
fessor Paolo Russo ha detectat la consolidació d’una no-
va classe de ciutadans mòbils, una versió contempo-
rània del nomadisme. Per això, la vella dicotomia entre 
turistes i residents, entre amfitrions i hostes, precisa-
rà d’una nova versió.  

Es mouen també les idees, els objectes, les revoltes 
polítiques, les cosmologies, els dissenys i els nous pa-
trons culturals. El turisme va néixer per desplaçar-nos 
a veure in situ cultures relativament immòbils: ¿ens po-
dem imaginar què serà turisme quan abans de viatjar 
a la destinació ja ens hagin arribat els seus objectes 
d’art, les seves músiques, els seus dissenys, la seva gas-
tronomia i els seus imaginaris? ¿Què serà turisme en 
un món mòbil? Potser arribarem a la conclusió que la 
manera més revolucionària de fer el turista serà que-
dar-se immòbil al sofà de casa.◆

Un grup de turistes fran-
cesos prenen el sol en una 
platja de Portbou, el 1999. 

Xavier Bertral

“EL TURISME VIU UN PROCÉS DE 

TRANSFORMACIÓ TAN RADICAL 

QUE CORREM EL RISC DE 

PLANIFICAR I REGULAR  

EL QUE JA HA DEIXAT DE SER” 

Director de l’Insetur, Centre de Recerca en Turisme de la Universitat de Girona



Escepticisme: 1. Recel o 
falta de confiança en la 
veritat o l’eficàcia d’una 
cosa. La cosa, en aquest 
cas, és la Unió Europea. 

El primer de la nova 
fornada de governants 

a voler canviar, 
capgirar, repensar la 

UE va ser el grec, Alexis 
Tsipras. David 

Cameron, de signe 
polític ben diferent, ha 

pres el relleu, 
pressionat pels 

antieuropeistes UKIP i 
per la seva promesa de 
preguntar als britànics 
si volen seguir a la UE. 
La cirereta la posen el 

nou president de 
Polònia, Andrzej Duda, 

i el nou ministre 
d’Exteriors de 

Finlàndia, Timo Soini, 
fundador del partit dels 
Finesos Autèntics. La 
temporada europea es 

presenta distreta. 

I M P A C T E S      D E L        M Ó N

Aquesta setmana 30 experts mundi-
als en vins procedents del Japó, la 
Xina, Corea del Sud, l’Índia, Austrà-
lia i el Canadà, entre d’altres països, 

han recorregut el Priorat convidats pels 
responsables locals. La majoria era la pri-
mera vegada que visitaven aquesta comar-
ca catalana. Preguntats sobre què els ha 
causat una sensació de descoberta, la res-
posta era unànime: “El paisatge, únic, les vi-
nyes, la terra, però sobretot poder conèixer 
les persones que en tenen cura”. Dit d’una 
altra manera, que el turisme sigui un nego-
ci win win, que els efectes generats per l’ar-
ribada constant o massiva de visitants siguin 
més o menys positius per a tots els actors 
implicats, depèn de la gestió que se’n faci.  

El turisme és actualment la cinquena 
indústria exportadora global, darrere 
dels carburants, el sector químic i el de 
l’alimentació. Un de cada set llocs de tre-
ball és generat pel sector turístic, però, 
indirectament, se’n creen també en al-
tres serveis. Els grans turoperadors, en-
capçalats per TUI, Thomas Cook i My 
Travel, encara dominen el negoci,  
però tots han perdut quota de mercat 
des que internet permet la reserva direc-
ta de bitllets de transport i d’hotels.  

Els fluxos de turistes ofereixen una 
bona fotografia de l’estat del món: allà 
on els turistes deixen d’anar per culpa 
de la inseguretat, la violència o els efec-
tes del canvi climàtic, i allà on la classe 

mitjana ha progressat i pot dedicar part dels 
seus estalvis a viatjar. La Xina ha passat de 
ser receptor a ser el principal emissor de tu-
ristes (109 milions el 2014 i perspectives 
d’anar creixent els pròxims anys). Ben avi-
at veurem com museus, restaurants i co-
merços comencen a oferir serveis i a adap-
tar menús a les preferències asiàtiques. Ja 
ha passat altres vegades, amb els alemanys 
en algunes parts de Mallorca o de la costa 
valenciana, o amb els russos a la Costa Dau-
rada i a la Costa Brava. Això és bo o és do-
lent? Sens dubte, tenir el turisme que ens 
agradaria no dependrà només del model tu-
rístic, sinó del model urbanístic, cultural, 
comercial o de desenvolupament que triem 
per a nosaltres mateixos. 

EL TURISME: NI PROBLEMA NI SOLUCIÓ ALS REPTES GLOBALS
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“L’absència d’alternatives 
aclareix la ment d’una manera 
meravellosa”. Ho deia sovint 
Henry Kissinger, el secretari 

d’Estat nord-americà que serà 
recordat per haver dotat la 

diplomàcia nord-americana 
d’un, diguem-ne, estil propi. 
Xile, Cambodja, el Vietnam, 

Nicaragua, són només alguns 
dels països que van patir la 

“falta d’alternatives” de 
Kissinger. El 1973 va rebre el 

premi Nobel de la pau per 
haver negociat un alto el foc 
amb el Vietnam del Nord. 

Mesos abans ell mateix havia 
boicotejat l’acord prometent 

als vietnamites un tracte millor 
si esperaven que Richard 
Nixon, aleshores en plena 

campanya electoral, arribés a 
la presidència. 

El Dalai-lama ha fet 
una crida a la premi 

Nobel de la pau, Aung 
San Suu Kyi, perquè 
intervingui i ajudi els 
immigrants de l’ètnia 
musulmana rohingya 
marginats i perseguits 

a Birmània. El líder 
espiritual i polític del 

Tibet ha criticat el 
silenci de Suu Kyi, que 

encara no s’ha 
pronunciat sobre la 
crisi migratòria al 

Sud-est Asiàtic, segons 
els experts, per no 

veure’s perjudicada de 
cara a les eleccions que 

s’han de celebrar al 
novembre. Trist.

# B R E X I T  # G R E X I T  # F I N E X I T

“La crisi no haurà 
passat fins que els 
tipus d’interès no 
estiguin al voltant 

del 2%, i no hi 
estem a prop”

# K I S S I N G E R   
# R E A L P O L I T I K

La coalició europea 
dels euroescèptics

# D A L A I  L A M A  
#AUNGSANSUUKYI 

#ROHINGYA

Henry Kissinger i 
l’“absència d’alternatives”

M A R T I N  W O L F   
PERIODISTA DEL ‘FINANCIAL TIMES’

“La pena de mort ha esdevingut un programa  
molt car per al govern nord-americà, molt més car 

que la cadena perpètua”
M A R C  H Y D E N  

COORDINADOR DELS REPUBLICANS CONTRARIS A LA PENA DE MORT ALS EUA

92 
Happy birthday

Henry Kissinger, el 
rostre de la realpolitik, 
ha complert 92 anys. 

Secretari d’Estat amb 
Richard Nixon i Gerald 

Ford, és l’home que 
justificava la guerra 

bruta dels Estats Units 
en alguns països dient: 
“El que era il·legal ens 
permetia actuar ràpid. 

El que era 
inconstitucional ens feia 
perdre una mica més de 

temps” 


