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Introducció i altres aspectes preliminars de la investigació 

1.- Introducció. Antecedents, plantejament d'hipótesis i 
descripció deis capítols 

1.1.- Antecedents 

Aquesta investigació no és més que el resultat final d'un intens període de 

recerca dut a terme des de fa temps, i sobretot durant el darrer any, quan 

finalment ha pres cos i ha tingut 1I0c un esdeveniment que ha estat c1au per al 

seu desenvolupament final, doncs aquest n'ha estat en gran part "I'inspirador", i 

al qual més endavant es fara una referencia explícita. En relació a aixo, val a 

dir pero, que el seu plantejament inicial era el d'estudiar aquelles experiencies 

del que darrerament s'ha anomenat "turisme de patrimoni industrial i miner", per 

a partir de la seva comparació, aplicar-ne els resultats i conclusions al cas 

específic de Cardona (comarca del Bages); és a dir, continuar la recerca 

iniciada en aquesta línia feia uns anys, pel caracter innovador que sens dubte 

tenen aquests tipus d'iniciatives al nostre país; a la vegada, no tancar el vincle 

establert amb aquesta vila que des d'un punt de vista científic (també per molts 

altres motius), s'ha de reconeixer que és una bona "excusa" per a qualsevol 

geograf i investigador social interessat en els processos de crisi, reconversió 

economica i iniciació de noves activitats turístiques. 

Podríem situar els antecedents de la investigació al curs 1990-1991, quan 

tot just llicenciat i en plena epoca del servei militar, vaig tenir I'oportunitat de 

matricular-me de I'assignatura de Tercer Cicle "Medi Ambient i Planificació", 

que aleshores era impartida per qui ha acabat sent un deis meus dos "padrins" 

en aquest Departament de Geografia -el professor David Saurí. El resultat va 

ser un primer contacte amb la tasca investigadora, en aplicar els conceptes, 

continguts i lectures d'aquesta assignatura al cas de Cardona, que feia pocs 

mesos havia estat testimoni del tancament de la seva explotació minera, la qual 

cosa va significar I'inici del seu posterior declivi economic, social i demografic 

per haver estat la principal activitat productiva durant decades (des del 1930); 

de fet, aquest ha estat el fil conductor de la present tesi doctoral. 

Paral.lelament a aixo, també vaig fer els meus primers contactes en ferm 

amb la realitat comarcal bagenca, en participar a les jornades de I'anomenat 

Programa Bages cap a I'any 2000, celebrades a la ciutat de Manresa, i al qual 

es fan algunes referencies en determinats capítols de la investigació. Dir per 

1 



Introducció i altres aspectes preliminars de la investigació 

endavant que aquest va ser un forum de debat, discussió i crítica de la realitat 

de la comarca des de diferents ambits d'analisi (economic, demografic, social, 

ambiental, serveis, transports i comunicacions, etc), i que aplega una amplia 

participació ciutadana, d'institucions polítiques i col.lectius socials i comunitaris. 

El programa malauradament, no va anar més enlla d'unes simples reflexions 

teoriques sobre la situació present (a inicis deis anys noranta) i de les mesures 

a adoptar per tal de poder afrontar els reptes d'un futur (I'any 2000) que ja esta 

molt proxim, i la seva posterior materialització ha estat nul.la o molt escassa. 

Per aquest motiu, sovint també ha estat objecte de crítiques i ha donat peu a 

aquells que opinen sobre la manca d'una capacitat endogena de la mateixa 

comarca, per implementar iniciatives solides de desenvolupament, a diferencia 

d'altres comarques que semblen haver aprofitat millor les seves potencialitats. 

Seguidament, I'any 1992 la Universitat Autonoma de Barcelona em va fer 

concessió d'una beca del seu programa de Formació de Personal Investigador 

(FPI), i que em va permetre vincular-me a aquest Departament i continuar la 

meva tasca de recerca, alhora que iniciar la docencia a un nivell universitari; 

posteriorment, aquesta vinculació professional ha tingut continu"itat, ara sota 

unes altres figures de contractació laboral (des del curs 1994-1995). Abans 

pero, cal fer referencia a un fet inevitable per a tot investigador, i que si en el 

seu moment va ser d'una gran utilitat, tant professional com personal, també ha 

contribu"it a I'elaboració de posteriors investigacions. Em refereixo a una estada 

becada de gairebé mig any de durada a la ciutat de Swansea (País de Gales), i 

"patrocinada" pel programa Erasmus; en aquest racó de món, i de la ma 

d'alguns geografs de la seva Universitat (com p. ex. Arwel Edwards i Guy 8. 

Lewis), vaig tenir I'oportunitat de coneixer la verdor i fredor (c1imatica) d'un país 

que si més no, val la pena visitar per ser un excel.lent "aparador" pel que fa a 

experiencies turístiques de patrimoni industrial i minero El resultat més evident i 

immediat d'aquesta estada fou la meva Memoria de Recerca, un deis escassos 

treballs d'investigació que sobre tematica turística (i més en aquest ambit tan 

específic), s'havien dut a terme fins aleshores al departament1
• 

Es pot afirmar que va ser a partir d'aquest moment que vaig comen9ar a 

centrar tota la meva investigació a la comarca del Bages, i des de diferents 

perspectives de les quals, aquesta Tesi n'és en gran part una conseqüencia. 

1 Memoria codirigida pels professors Gerda K. Priestley i David Sauri, lIegida a finals de 1993 i que porta com a titol Les 
activitat turístiques de nova creació al Bages: una estrategia de reconversió económica i ambiental per a zones mine res 
en decadencia. 

2 



Introducció i altres aspectes preliminars de la investigació 

Així, a banda deis escrits relacionats amb qüestions específicament turístiques, 

uns altres també han aportat el seu granet de sorra a la contextualització de 

diversos aspectes tractats a la investigació, com p. ex. la conceptualització deis 

recursos naturals i del medi ambient sota diferents regims de desenvolupament 

capitalista, la demografia deis espais miners, els processos de reestructuració, 

la mateixa activitat minera i la seva visió des del punt de vista de I'anomenada 

"sostenibilitat", o fins i tot, I'expansió territorial de la premsa comarcal (cas del 

diari Regió 7). 

Mentre la investigació anava endavant amb el seu objectiu inicial abans 

esmentat -la comparació d'experiencies turístiques del tipus industrial i miner-, 

a principis de I'any 1997 va tenir lIoc un fet cabdal per al seu desenvolupament 

posterior. La Generalitat de Catalunya, a través de I'aleshores responsable en 

materia de medi ambient (el Conseller Pere Macias), va fer públic la intenció de 

la Junta de Residus per iniciar els estudis de viabilitat d'un possible diposit de 

residus industrials especials, a les galeries mineres existents al subsol de 

Cardona (en desús després del tancament de I'explotació). Aquest fet va donar 

pas a tot un procés de debat i discussió forya innovador i no menys interessant 

d'analitzar; i és per aquesta raó que a aquell plantejament inicial, se" li afegiren 

unes altres dimensions, i que també presenten ciares implicacions turístiques. 

Aquestes es refereixen tant a una possible tendencia o "inclinació" en I'elecció 

d'uns indrets determinats per localitzar aquestes infrastructures socialment no 

desitjables (els que estiguin experimentant fenomens de crisi per la desaparició 

de sectors productius tradicionals), i a una hipotetica situació d'(in)compatibilitat 

amb I'activitat turística (especialment quan aquesta tot just comenya a donar 

uns primers resultats forya optimistes). 

Malgrat que sobre aquesta qüestió de la localització d'infrastructures de 

tractament de residus (o de final de carrera), ja existia a Catalunya el polemic 

precedent de I'anomenat Pla de Residus Industrials de I'any 1990 (PORI) -i en 

que Cardona també es vegé involuntariament "involucrada"-, aquesta recent 

proposta resultava a priori forya innovadora. Com es veura en el corresponent 

capítol, la manera de procedir per part de l'Administració (la promotora) va ser 

en el seu inici, completament diferent a la de fa set anys, i la seva intenció 

(declarada) fou la de la transparencia i foment de la participació pública, per 

tractar-se de qüestions d'allo més problematiques. Oesprés pero, i per diverses 

raons que també s'expliquen, la situació acaba per desencadenar un procés 

3 



Introducció i altres aspectes preliminars de la investigació 

d'enfrontament amb l'Administració i també entre alguns col.lectius comunitaris 

i ve'inals de Cardona. 

El darrer precedent que ha estat clau per a la finalització d'aquesta Tesi 

és el fet d'haver pogut participar directament en un deis estudis encarregats per 

l'Administració catalana, per avaluar la viabilitat i (in)compatibilitat d'aquesta 

instal.lació industrial amb I'incipient desenvolupament turístic de la vila; aixo va 

ser possible mitjangant un conveni signat entre la Junta de Residus i el Dpt. de 

Geografia de la U.A.B., i d'una durada de sis mesos (abril-setembre de 1997). 

El resultat és un estudi que finalment només va poder ser presentat -a porta 

tancada-, a I'equip de govern de l'Ajuntament, a conseqüencia de la posterior 

paralització del procés perfer.públics els diversos estudis2
. 

1.2.- Plantejament d'hipótesis 

A partir d'aquests antecedents, i deis dos principals objectius que s'hi han 

explicitat -la comparació d'iniciatives turístiques basades en el patrimoni miner i 

industrial, i I'estudi de la percepció social sobre infrastructures indüstrials que 

són forga impopulars-, és moment ara de formular les hipotesis de treball en 

que s'ha basat aquesta investigació. Val a dir que no es tracta d'unes hipotesis 

tancades en el sentit més "cientifista" del terme, que cal comprovar o rebutjar 

d'una forma absoluta. Més aviat, són unes línies de recerca i treball -o inclús, 

de pautes d'observació-, a les quals s'ha intentat un acostament sense que les 

intuicions inicials sobre els resultats finals poguessin exercir influencia sobre 

aquests. És a dir, i com ja s'haura pogut deduir, és aquesta una recerca que ha 

basat una part de les seves conclusions en un procés -el que es refereix a la 

localització d'instal.lacions industrials problematiques en un indret determinat-, 

que avui dia esta aturat o paralitzat, mentre que una altra podria ratllar el camp 

de I'especulació -serien o no (in)compatibles el turisme i un diposit de residus 

industrials subterrani?-, amb la impossibilitat de la seva comprovació empírica. 

D'altra banda, cal dir també que uns altres capítols poden ser objecte de 

discussió i dubte, pel fet que pretenen ser la traducció empírica de processos 

que tenen lIoc a escales territorials més grans, pero sobre els quals no deixa 

2 Esl altres dos membres de J'equip són sengles companys del Dpt. de Geografia, els professors David Saurí i Rufí 
Cerdan, i J'estudi té per titol E/s impactes d'un possib/e dipósit de residus especia/s sobre /'activitat turística de 
Cardona. 
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d'haver-hi incerteses quant a la seva comprovació i fins i tot, de la seva mateixa 

existencia (p. ex. els que fan referencia al Fordisme i Postfordisme); de fet, 

entre els cercles academics i d'investigació és més que evident la presencia de 

diferents línies de pensament, cadascuna de les quals amb les seves febleses i 

fermeses. En aquest mateix sentit, un deis dos capítols dedicats a la comarca 

del Bages es basa en una comparació a una escala intercomarcal -a partir de 

criteris economics i demografics-, i al qual es podrien presentar perfectament 

determinades objeccions. A més, en aquest cas, topem amb la dificultat d'haver 

d'enfrontar-nos amb el problema "cronic" de la manca d'estadístiques, la seva 

no actualització o la impossibilitat de poder ser comparades. 

Així, fetes aquestes puntualitzacions, les hipotesis de partida amb que 

s'ha treballat han estat les següents: 

En primer l/oc, s'ha volgut remarcar que la comarca del Bages, com molts 

altres territoris i amb les especificitats que li són propies, es troba en un procés 

de transformació de les seves estructures economiques, com a conseqüencia 

de la regressió d'alguns deis que han estat els seetors produetius tradieionals; 

paral.lelament, també esta tenint 1I0e un auge de les aetivitats englobades a 

I'ampli i heterogeni sector deis serveis. Tot i així, es pot afirmar que encara es 

tracta d'una comarca en que aquelles primeres activitats han pogut mantenir un 

pes for9a significatiu (com p. ex. la metal.lúrgia i textil) i per tant, continuen sent 

uns importants factors de generació de la riquesa comarcal. En contraposició, i 

per bé que darrerament els serveis han incrementat molt la seva participació 

(sobretot el comer9), el sector turístic roman en una fase d'adormiment, ates el 

seu escas grau d'explotació i potenciació. 

Amb aquest proposit, s'ha elaborat uns primers capítols teorics sobre una 

pretesa transició entre regims capitalistes d'acumulació i regulació (el Fordisme 

i Postfordisme), i les respectives conceptualitzacions de I'activitat turística. A la 

vegada, sengles capítols contextuals, un en relació a la situació i evolució del 

Bages (a nivell economic, d'estructures productives, demografic, etc) i amb una 

perspectiva comparativa (amb altres comarques), i un altre sobre el decebedor 

panorama actual del seu sector turístic, que només en els darrers anys sembla 

haver pogut tirar endavant algunes iniciatives. 

En segon l/oc, i vinculat amb aixo últim, al nostre parer algunes d'aquestes 

iniciatives turístiques poden encabir-se en el que s'ha anomenat "turisme 
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postmodernista / postfordista" (en contraposició a un model turístic "fordista"), i 

que de fet es tractaria d'unes modalitats pertanyents al també heterogeni i a 

voltes mal definit, "turisme alternatiu". Ens referim concretament al turisme que 

intenta treure profit del patrimoni industrial i miner (exemplificat en el cas de 

Cardona), del qual existeixen molt poques iniciatives en marxa a l'Estat 

espanyol. D'acord amb aixo, s'ha elaborat un capítol específic sobre aquest 

tipus de turisme, el desenvolupament de la iniciativa cardonina i la seva 

comparació amb algunes altres experiencies més o menys semblants. Alhora, 

aquest mateix capítol seria. també una molt bona mostra de dos fets: d'una 

banda, s'argumenta que en un context "postfordista" el turisme minero

industrial podria contribuir a canviar la concepció general "fordista" que es té 

del paisatge, medi ambient i els recursos naturals; i de I'altra, que qualsevol 

iniciativa de redregament socioeconomica per a territoris en crisi passa per la 

implementació d'unes iniciatives de vegades molt poc explorades, o inclús, 

concebudes com a inversemblants. 

En tercer l/oc, es vol constatar el gran aveng que hi ha hagut en relació a 

la necessitat de canviar els esquemes tradicionals de producció industrial i de 

consum, i d'una concepció més racional i respectuosa envers el medi ambient; 

simultaniament a aquest major grau de conscienciació, també s'ha donat un 

important desenvolupament pel que fa a les infrastructures de tractament de 

residus (o les indústries de final de carrera), així com també un coneixement i 

percepció més elevats de les possibles situacions de risc que poden comportar 

algunes d'aquestes (p. ex. les centrals nuclears, incineradores o diposits de 

residus especials). D'aquesta forma, a priori podrien resultar paradoxals i fins i 

tot, contradictories, les nombroses demandes populars (de vegades recolzades 

i manipulades per partits polítics) d'una reducció de les taxes de contaminació i 

generació de residus, pero tanmateix no acceptar aquelles "contrapartides" més 

negatives que su posa el model actual de desenvolupament i benestar. 

És a dir, que darrera d'algunes d'aquestes qüestions, hi hauria un ciar 

component territorial en dos sentits: un que podria fer pensar que en aquest 

marc "postfordista" en que "tot s'hi val" per sortir d'una situació de crisi, alguns 

territoris (parlem d'una escala comarcal i local), serien susceptibles de mostrar 

una major receptivitat envers unes instal.lacions industrials (les de tractament 

de residus) que resulten molt impopulars; i dos, que sembla haver-se endegat 

una competencia territorial per poder captar aquelles inversions productives 

percebudes com a positives, i en canvi, allunyar aquelles altres considerades 
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com a negatives o que puguin implicar la "hipoteca" del futur de les comunitats 

afectades; en altres termes, els anomenats "béns" i "mals posicional s" , o el 

turisme front els residus industrials. 

Amb aquesta finalitat, uns altres capítols s'han centrat en la problematica 

que comporten aquestes infrastructures de descontaminació, tant des del punt 

de vista de la seva localització territorial, com també d'intentar argumentar les 

causes del rebuig popular que provoquen. Així p. ex. ens podrien plantejar-nos 

I'interrogant de per que tres deis quatre municipis miners del Bages han estat 

objecte d'estudis i intents per localitzar-hi aquestes d'instal.lacions, o de si el fet 

que alguns estiguin experimentant un perllongat període de declivi (ens referim 

a Cardona), afavoriria una més "facil" acceptació o a reduir la resistencia; de fet 

pero, la realitat ha acabat per demostrar més aviat el contrari, perque en aquest 

cas específic, darrera d'una situació de crisi, la percepció general que es té és 

la d'un abandonament per part de l'Administració catalana, que justament, ha 

estat la institució promotora de la instal.lació. 

En quart l/oc, i estretament relacionat amb aquesta darrera qüestió, també 

s'ha volgut comprovar que I'experiencia de Cardona demostra que les postures 

d'oposició acostumen a respondre a criteris o percepcions que giren al voltant 

de tres aspectes -salut, imatge i injustícia territorial; també que malgrat el canvi 

de la política per part de l'Administració quant al tractament i anunci d'aquestes 

qüestions, de vegades les experiencies no han de ser extrapolables (allo que 

hagi funcionat en un cas no té perque fer-ho en un altre). D'acord amb aquesta 

hipotesi, s'ha elaborat un altre capítol centrat en aquells aspectes conceptuals i 

teorics més habituals pel que fa a aquesta classe de fenomens (a banda deis 

tres suara citats, uns altres relacionats amb I'existencia de dues racionalitats -la 

popular i la científica), i la seva posterior aplicació a la realitat del nucli cardoní. 

D'altra banda, també s'ha volgut constatar quel'argument "turístic", en el sentit 

d'una incompatibilitat entre residus i activitat turística, és excel.lent per oposar

se a aquests tipus d'instal.lacions. 

1.3.- Descripció deis capítols 

Malgrat que al Ilarg de I'apartat anterior ja s'ha anat introdu'int el contingut 

d'alguns deis capítols en que s'ha estructurat aquesta investigació, cal detallar 

específicament cadascun d'aquests. En termes generals, hi ha una serie de 
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capítols teorics que tenen la seva correspondencia contextual a dues escales, 

una comarcal (Bages), i una altra de tipus local (municipi de Cardona), sent el 

seu contingut el següent (grafic 1.1): 

1.3.1.- Primer capítol teoric: el procés de transició socioeconomlca de 

I'anomenat model capitalista de desenvolupament fordista a un altre de tipus 

postfordista (o si es prefereix, industrial i postindustrial), i que a partir de la 

decada deis anys setanta ha intentat superar les deficiencies i rigideses de 

I'anterior. S'exposen els trets principals de cadascun deis dos models (a partir 

d'un deis esquemes que més acceptació han tingut -la Teoria de la Regulació), 

i els debats i controversies sobre algunes de les qüestions considerades com a 

més rellevants. Segurament, la conclusió més destacada és que entre diversos 

cercles d'investigació roman el dubte de si realment aquesta transició existeix, 

o només es tracta d'una de les possibles variacions que adopta el sistema 

capitalista davant les cada vegada més freqüents fases cícliques de crisi i 

reestructuració del sistema productiu i d'acumulació. En aquest marc, també 

són importants tres conceptes que han arrelat amb forga: 

i) el de Flexibilitat (quant als mercats laborals, estrategies erripresarials, 

mercats i practiques turístiques, etc), i que tanta popularitat ha adquirit en 

els darrers temps, paral.lelament a un increment de la percepció general 

pel que fa a la inestabilitat cíclica associada al model de desenvolupament 

capitalista contemporani; 

ii) el de Postmodernisme, vist com un "embolcall" o reflex social i cultural 

d'aquest capitalisme postfordista, i caracteritzat a grans trets per la gran 

diversitat i multiplicitat de les seves manifestacions, de vegades un tant 

inversemblants i insospitades; entre aquestes, el turisme -en les seves 

moltes possibles variants-, les noves indústries de descontaminació i les 

noves consideracions sobre I'estetica cultural i paisatgística (com p. ex. la 

reivindicació d'una certa "estetica de la desindustrialització"); 

iii) de fet, un deis exponents del Postmodernisme seria la revalorització de 

I'esfera local, palesada en una nova geografia regional i els estudis de 

localitats, o altrament dit, el desenvolupament endógen; d'acord amb 

aquest -i en un clima de ferotge competencia territorial per a la captació 

d'inversions productives-, els territoris (sobretot aquells que experimentin 

greus processos de crisis i reconversió) estarien obligats a emfatitzar-ne 
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els particularismes, singularitats i unicitat per diferenciar-se i posicionar-se 

millor que la resta; a la vegada, destacar que existeix una amplia gamma 

d'activitats possibles dins d'aquest model endogen, que poden anar des 

del turisme fins a la industrialització "verda". Un exemple de tot aixo seria 

la tendencia progressiva a la identificació de les autoritats locals més amb 

uns empresaris que gestors de l'Administració, i en definitiva, es tractaria 

d'una transició de I'Estat benefactor a I'Estat empresario 

1.3.2.- Segon capítol teoric: en aquest marc de reestructuració economica, 

crisi i declivi, les activitats productives més tradicionals (la mineria i el textil), i 

sovint considerades com a fordistes (p. ex. pel que fa a qüestions com el 

paternalisme empresarial envers la ma d'obra, la forta divisió jerarquica o els 

impactes de les activitats productives en el medi ambient), han hagut d'aplicar 

practiques laborals i empresarials més flexibles o especialitzades (encara que 

també en combinació amb un destacat component d'economia informal). La 

recerca de noves alternatives economiques ha tendit en alguns casos també, a 

posar un major emfasi en el sector deis serveis, assolint progressivament més 

importancia, tant a escala nacional com regional i local. Es produeix un procés 

de "turistificació" en tres direccions, i sent una conseqüencia de I'altra: 

i) I'heterogenertat del turisme i la multiplicitat de les seves manifestacions, 

com p. ex. els ecomuseus i les iniciatives relacionades amb el patrimoni 

industrial i miner, el turisme de negocis, I'auge de les activitats esportives i 

d'aventura, la difusió d'experiencies turístiques "a la carta" (en la idea de 

la flexibilització aban s comentada i "Iiberalització" del mercat turístic), etc; 

ii) el fet que algunes d'aquestes manifestacions s'hagin donat justament, 

en territoris d'interior sense experiencia previa en el sector turístic, o no 

gaire reconeguts per aquesta activitat; aixo podria interpretar-se com una 

mostra de la difusió espacial del turisme, és a dir, de com aquella "ullada 

turística" de que parlara John Urry s'estén per tot el territori com si fos una 

taca d'oli. A la vegada, aquest procés concordaria forga bé amb la idea de 

"redefinició territorial", és a dir, de crisi d'uns sectors economics i recerca 

de noves alternatives; 

iii) un exemple d'aixo podria ser I'eclosió deis nombrosos plans estrategics 

turístics o inventaris de recursos i atractius, ja no tan sois en indrets de 

I'eix litoral amb la finalitat de reorientar un sector forga madur, sinó també 
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en municipis i comarques d'interior i muntanya per tal d'introduir aquesta 

activitat; pel que fa a aquesta investigació, algunes de les evidencies més 

ciares serien el projecte turístic de Cardona, el darrer premi atorgat per 

I'entitat financera de Caixa de Manresa a un projecte de desenvolupament 

turístic del Bages, i la configuració d'una regidoria específica de turisme a 

l'Ajuntament de Manresa (després de les darreres eleccions municipals 

celebrades I'any 1995). 

En aquest capitol, s'exposen les principals diferencies entre un model 

turístic "fordista" i el seu -8 priori- oposat o complementari "postfordista" (quant 

a motivacions, ÚS de noves teconologies, gestió i organització de les empreses 

i el factor ma d'obra), i tot i el reconeixement de la coexistencia d'ambdos 

models (de la mateixa manera que aquesta també es donaria en els sistemes 

productius i les estrategies empresarials). Un concepte introdu'it és el deis 

anomenats "bens" i "mals posicionals", desenvolupat ara per al cas turístic i 

posteriorment aplicat en situacions d'una hipotetica (in)compatibilitat amb les 

activitats d'una acceptació popular molt negativa. Aquest concepte indicaria la 

diferencia entre unes activitats o instal.lacions productives, la percepció social 

de les quals és forca oposada -unes vistes com a desitjables i que "posicionen" 

positivament un territori-, i unes altres com a quelcom que s'ha de rebutjar i 

impedir la seva presencia. 

També es relaciona aquest concepte amb uns altres que han assolit una 

gran acceptació en cercles d'investigació turística des d'una perspectiva 

sociologica i comportamental (el model psicografic, el de cicle de vida d'una 

destinació, etc). En definitiva, concebre teoricament -malgrat les controversies 

implícites que comporti la seva comprovació-, un procés de desindustrialització 

i posterior redefinició de les funcions economiques d'un territori (si es prefereix, 

de "postindustrialització" i fins i tot, de "tematització"). 

1.3.3.- Tercer capítol teoric: els anteriors dos capítols s'han centrat en el 

procés de reestructuració d'espais i economies en crisi, i en una de les seves 

cares, de com I'activitat turística ha esdevingut un sector ben vist i socialment 

desitjat, al qual molts territoris s'hi volen encaminar pels avantatges que se Ii 

reconeixen en tot període de reconversió economica. El següent capítol esta 

dedicat a I'altra cara de la moneda, és a dir, aquelles activitats percebudes com 

a "indesitjables", perilloses, "estigmatitzadores" per al desenvolupament present 

i futur de les comunitats implicades. Curiosament pero, en els darrers anys hi 
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ha hagut una forta expansió del sector economic de la descontaminació (la 

indústria ambiental o les insfrastructures de final de carrera), de forma paral.lela 

a un augment de la consciencia ecologica i la necessitat de comportaments 

productius i consum nous envers el medi ambient (el recicltage, la minimització, 

unes noves tecnologies més "verdes", etc). Així, s'analitzen alguns conceptes i 

paradoxes importants: 

i) les implicacions relacionades amb els conceptes de "estigma" (entes 

com I'element que "marca" negativament un territori); NIMBY (de I'acronim 

angles "no a la meva eixida"), i que indicaria que es pot estar d'acord amb 

aquestes instal,lacions, sempre que no es localitzin prop d'un mateix; de 

fet, aixo és una de les paradoxes més ciares, en el sentit que es reclama 

una millora del medi ambient pero a la vegada, apareixen comportaments 

d'oposició molt radicals (pero que també poden ser molt legítims). D'altra 

banda, es defineixen els conceptes de DAD ("decidir-anunciar-defensar"), 

en referencia al tipus d'estrategia sovint utilitzada des de I'Administració 

en aquests temes tan conflictius (amb el precedent del fracassat intent en 

I'aplicació del Pla de Residus Industrials de la Generalitat I'any 1990), i el 

de ADD ("anunciar-defensar-decidir", que indicaria un canvi iniportant de 

comportament i estrategia per part de I'agent promotor; 

ii) la percepció social del risc i els factors en que es fonamenta, com p. ex. 

el pes de les diverses estructures de poder local a la comunitat, el grau de 

credibilitat de les institucions, la constatació del fet que els beneficis i 

riscos no es distribueixen equitativament entre els grups socials i territoris, 

etc. A la vegada, destacar també que en ocasions no és gens ciar quina 

pot ser la reacció deis col.lectius afectats (p. ex. cas del municipi bagenc 

del Pont de Vilomara), encara que cal pressuposar que davant d'aquest 

tipus d'instal.lacions, les reaccions i comportaments sovint són negatives; 

iii) les situacions de "paradoxa" que freqüentment s'han donat arran la 

localització d'aquestes instal.lacions, en particular tres: 

a) la primera es refereix al tema de la salut, i deriva de I'existencia de 

dues racionalitats clarament diferenciades -la tecnica o científica i la 

popular; és a dir, d'una banda, aquella que a priori esta més formada i 

informada sobre aquests tipus de problematiques -en si mateixes forga 

complexes-; i d'una altra, la que respon als interessos de les comunitats 
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i col.lectius afectats, amb les seves propies valoracions i que acusarien 

els representants de la primera d'estar "venuts" a les finalitats deis qui 

actuen de promotors -sigui una entitat privada o pública; 

b) la segona paradoxa reflecte ix la competencia locacional establerta 

entre les activitats fortament contrastades, i el fet que algunes -aquelles 

"dolentes" o "estigmatitzadores"- puguin impedir la localització d'unes 

altres -les "benignes"- a partir de la seva simple presencia. En aquest 

sentit, s'expliquen alguns casos a partir deis quals extreure conclusions 

rellevants (deis Estats Units, Gran Bretanya i Alemanya), així com també 

la controversia que hi ha al voltant deis efectes negatius reals provocats 

. per aquest estigma; 

c) finalment, el rebuig que sorgeix per la percepció d'inequitat i injustícia 

territorial, en el sentit que sovint s'argumenta que aquestes instal.lacions 

polemiques intenten ser localitzades en arees deprimides des d'un punt 

de vista economic, demografic, social i territorial, en ser considerades 

com les millors candidates pel seu caracter "periferic"; alhora, aquestes 

arees no s'han vist beneficiades pels impactes derivats de les activitats 

economiques que han generat aquests residus. Així, s'expliquen també 

els trets que definirien aquesta "periferialització" i les estrategies que 

afavoririen un major grau d'acceptabilitat, i es fa un repas a les diverses 

propostes de localització de les plantes de tractament de residus més 

importants a l'Estat espanyol. 

1.3.4.- Els següents capítols pretenen ser una aplicació contextual deis 

tres anteriors, tant a una escala comarcal com local. Així, el quart capítol 

intenta explotar el context economic i demografic de la comarca del Bages, 

I'evolució durant les darreres dues-tres decades, i la seva comparació amb un 

grup de comarques (11) que tenen unes estructures de població, social s i 

economiques que podrien ser -tot i les diferencies contextuals de cadascuna

comparables. L'objectiu és comprovar si la comarca bagenca experimentaa una 

situació d'estancament (d'altra banda, molt evident en el cas demografic) o si 

més no, d'un procés de desenvolupament més alentit que la resta de 

comarques, amb uns indicadors més dinamics. Darrera d'aquest objectiu, hi ha 
la idea de si els territoris que experimentin una situació de crisi i declivi, i en 

que el turisme es troba molt poc desenvolupat, tendirien a acceptar més 

facilment aquelles activitats o instal.lacions socialment no desitjades. Es podria 
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argumentar també que un territori amb un activitat turística potent, tindria més 

arguments a I'hora de posicionar-se en contra de la localització d'aquestes 

indústries ambientals. 

En relació a aquesta qüestió deis indicadors, la investigació s'ha topat 

amb un problema habitual en el tractament d'estadístiques, com és I'escassetat 

i el retard en la publicació de les actualitzacions (p. ex. el padró d'habitants); 

per aquest motiu, podria donar-se el cas que algunes de les conclusions a que 

s'ha arribat puguessin ser rebatibles, especialment en un moment com I'actual 

en que I'economia es troba en una fase de clara expansió -general per a tot el 

país-, i la localització d'empreses és positiva. Així, les darreres dades d'atur 

indiquen que el Bages va acabar I'any 1997 amb I'índex més baix de la decada 

-un 7,86%-, i que paradoxalment alguns deis nuclis que estan travessant un 

procés de declivi demografic -la mateixa Cardona-, presenten xifres realment 

baixes (I'emigració de la població activa hi jugaria un paper decisiu). Tot i 

aquest inconvenient, la impressió (des de dins mateix) que se'n té és la d'una 

comarca que no sabut aprofitar al maxim les potencialitats que Ii ofereixen 

alguns factors (com la centralitat territorial i les comunicacions -cas del nou Eix 

Transversal), i que progressivament ha anat perdent pes dins el conjunt catala. 

D'altra banda, és evident també que a la mateixa comarca, unes arees es 

troben ara més ben posicionades que altres, basicament la rodalia de la capital 

front antics municipis de tradició industrial i minera, i sent justament aquests 

darrers els que han estat objecte d'estudis per localitzar instal.lacions de 

tractament de residus. 

1.3.5.- Relacionat amb I'anterior, s'ha elaborat també un capítol sobre els 

municipis miners de la comarca del Bages, com a exemple de I'especificitat que 

implica el desenvolupament d'aquesta activitat productiva en aquells indrets on 

s'ha implantat. Se n'exposen I'evolució i les conseqüencies que ha comportat 

respecte les estructures socials, demografiques, economiques, laborals i inclús, 

urbanístiques en aquests nuclis; també I'evolució del sector miner a un nivel! 

nacional i internacional, i que ha condu'it a la crisi de la mineria comarcal a 

principis deis noranta (el tancament d'una de les explotacions I'any 1990 i la 

posterior reestructuració de les altres). Una de les conclusions més importants 

és que la finalització de I'anterior mineria potassica al municipi de Cardona ha 

comportat una situació greu de declivi (una perdua de població superior als 700 

habitants d'enya 1991), que no s'ha pogut contrarrestar amb I'atracció d'altres 

inversions industrials que puguin omplir el buit deixat per la mineria. Només una 
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Introducció i altres aspectes preliminars de la investigació 

incipient activitat turística que sembla funcionar forga bé, ha estat I'única capag 

d'alleugerir el clima de pessimisme que hi predomina. 

D'altra banda, es constata també que els municipis miners situats a I'eix 

del Llobregat -Sallent i Balsareny- reuneixen millors potencialitats respecte els 

de la vall del Cardener, perque és al primer on s'han concentrat una gran part 

de les darreres inversions economiques fetes a la comarca (per la proximitat a 

la sortida de I'autopista A-18 i l'Eix Transversal, la disponibilitat de sol industrial, 

etc). Dos exemples d'aquesta diferenciació entre municipis miners són sengles 

fracassos en I'intent de reactivació de I'economia cardonina -la "buidor" del seu 

polígon industrial on no s'ha localitzat encara cap empresa, i els nuls resultats 

obtinguts de I'aplicació d'un Pla de Reindustrialització de municipis miners 

(I'anomenat Pla Teca). 

1.3.6.- Després de I'anterior introducció del panorama economic del 

Bages, s'analitza també la situació específica del seu sector turístic; la finalitat 

és la de constatar el poc pes que té en el context economic comarcal i 

I'escassetat de les iniciatives (materialitzades a la practica o si més no, tan sois 

previstes o planificades). S'han estudiat alguns deis factors que intervenen en 

la localització turística (els recursos existents, infrastructura d'allotjament, 

condicions climatiques, etc), i també s'ha deixat de manifest aquesta escassa 

incidencia des de tres perspectives diferents, que són: 

i) des de la majoria de les Administracions locals i comarcals, es demostra 

el no saber que fer o com iniciar el desenvolupament d'una mínima 

activitat turística, la realització d'estudis i la seva posterior no aplicació, 

I'escassa presencia del turisme en els organs de poder i decisió (p. ex. la 

inexistencia d'un Patronat), i la quasi total manca de consideració a I'hora 

de demanar subvencions als fondos europeus per part deis Ajuntaments; 

només recentment sembla que s'hagi desvetllat un cert interes turístic, 

amb la implementació d'algunes iniciatives modestes (p. ex. les rutes deis 

recursos monumentals del Consell Comarcal), i I'atorgament de premis a 

algunes iniciatives (el ja citat de la Caixa de Manresa); 

ii) una revisió de les ofertes turístiques sobre el Bages presents en els 

catalegs d'alguns deis intermediaris més importants (i només tenint en 

compte aquells centrats en ambits d'interior de Catalunya), dóna com a 

resultat la presencia d'un únic atractiu -d'altra banda, d'un gran renom 
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Introducció i altres aspectes preliminars de la investigació 

internacional (Montserrat)- en recorreguts de més d'un dia, i de Cardona 

en excursions d'un sol dia (des de Barcelona); 

iii) per últim, també es fa una revisió d'alguns manuals i guies turístiques 

(16) de molts diversos tipus, per comprovar les localitats, zones o atractius 

que més s'han recomanat; el resultat final és que només uns pocs tenen 

el suficient pes i interes com per haver estat citats diverses vegades (de 

nou Montserrat i Cardona, a més deis nuclis de Manresa, l'Estany i Moia). 

El capítol conclou amb I'explicació, des d'un punt de vista crític, d'un deis 

exemples d'iniciativa sorgides de l'Ajuntament de Manresa -una ruta turística i 

religiosa que lligava els monestirs de Lourdes (Franga) i Montserrat, i a partir 

del qual es pretenia captar una part del flux de turistes que es desplacen a 

aquest darrer centre religiós, per visitar la capital bagenca. Malgrat que aquesta 

iniciativa ha estat finalment descartada, sembla que I'estrategia municipal 

d'impuls turístic de Manresa es mou en aquesta línia d'aprofitar el patrimoni 

religiós de la ciutat -a més del monumental i I'atractiu comercial-, encara que 

fins ara amb uns mingos resultats. 

En definitiva, s'observa com la política de planificació i promoció turística 

de la capital és una assignatura encara pendent; també es podria argumentar 

que entre les seves potencialitats potser no hi hauria de figurar el turisme -ates 

la limitació deis recursos existents-, i que com diu la dita popular "d'on no hi ha 

no en raja". Aixb no invalida que es pugui fer una millor política d'optimització 

del patrimoni monumental i cultural, i que no s'hagués pogut fer abans accions 

tan basiques com la promoció de Manresa a Montserrat (si més no, pel nombre 

de visitants que s'hi desplacen diariament). Per tant, dues constatacions i una 

pegunta: 

i) la primera fa referencia al fet que no existeix una imatge global turística 

que identifiqui la comarca, sinó que més aviat hi haurien uns pocs 

enclavaments a'illats uns deis altres, i sense que tampoc hi hagi cap tipus 

de coordinació intra i intercomarcal (com una mena de "regnes de taifes" 

turístics); 

ii) la segona constatació és que malgrat la difusió general del turisme per 

molts territoris d'interior (a voltes amb una planificació rigurosa al darrera i 

a voltes, de forma més espontania i improvitzada), el Bages -i quasi tot el 
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Introducció i altres aspectes preliminars de la investigació 

territori de la Depressió Central catalana- ha restat al marge d'aquest 

procés de "turistificació" territorial abans citat; 

iii) i la pregunta és que potser caldria també qüestionar-se (des d'un punt 

de vista esceptic), sí realment el turisme hauria de ser un sector important 

en I'estructura economica de la comarca, o en canvi esta "predestinat" a 

ser un territori no gaire turístic (no cal oblidar que la simple presencia de 

turistes no atorga automaticament un caracter turístic al territori receptor). 

Des d'una perspectiva de la generació de riquesa comarcal, es podria 

pensar que I'activitat turística no té perque tenir una gran incidencia si els 

altres sectors productius (sobretot I'industrial i comercial) són més que 

suficients, i es troben actualment en un període d'expansió. És a dir, 

potser ser conscients del poc atractiu turístic que pugui ten ir el Bages i 

aleshores, actuar en conseqüencia 

1.3.7.- En aquesta línia turística, s'ha desenvolupat un altre capítol en que 

s'interpreta el cas de Cardona des de la dialectica Fordisme / Postfordisme, de 

la transició d'una activitat productiva fordista a una altra que podria qualificar-se 

de postfordista (si es vol, postindustrial), com és I'aprofitament amb finalitats 

turístiques, del seu patrimoni miner (i geologic), així com també del paisatge 

local que n'ha resultat. Primer, es concebeixen els recursos naturals i el medi 

ambient sota la perspectiva deis dos models capitalistes d'acumulació, i les 

implicacions que ha provocat la mineria. Segon, es conceptualitza el turisme de 

patrimoni miner i industrial com una de les opcions de turisme alternatiu encara 

desconegudes a l'Estat espanyol, i les dificultats per a la seva expansió, a partir 

de I'exemple de les comarques centrals catalanes (Bages i Bergueda). Tercer, 

es comparen algunes experiencies nacionals i estrangeres (5) en aquest ti pus 

de turisme, els seus trets comuns i diferenciadors (p. ex. els impactes laborals), 

i el paper que hi té la variable del paisatge. 

Seguidament, s'han exposat els diversos projectes de desenvolupament 

turístic elaborats en relació al cas de Cardona, centrats en un atractiu gairebé 

únic al món -la Muntanya de Sal-, el patrimoni miner (i també monumental -com 

el castell); la part final del capítol s'ha dedicat a I'evolució que hi ha hagut 

durant els darrers anys, amb I'inici de I'explotació turística del complex miner i 

la seva muntanya salina -després de superar molts problemes. L'exit que 

sembla tenir, amb una afluencia de visitants superior a la prevista inicialment 

(uns 34.000 visitants des d'abril a finals de 1997), no ha amagat algunes de les 
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Introducció i al tres aspectes preliminars de la investigació 

deficiencies observades, d'altra banda logiques en experiencies novedoses 

implementades en territoris sense gaire tradició turística: la insuficient 

adequació de la resta de I'oferta turística del municipi, I'escassa durada de la 

visita al complex miner, etc. 

1.3.8.- En aquesta dialectica turisme / diposit de residus, s'ha elaborat un 

altre capítol en que s'analitza la situació pel que fa a la generació deis residus a 

Catalunya, considerant les tres classes principals {la disposició en diposit, el 

tractament físicoquímic i la incineració); també s'analitzen des d'un punt de 

vista economic i demografic, els municipis on aquests s'han localitzat (5), tot i 

que un altra vegada topem amb el problema ja esmentat de la disponibilitat de 

dades estadístiques. L'objectiu és la comprovació de si aquestes instaLlacions 

de final de carrera es troben situades en comarques i municipis deprimits; i aquí 

s'ha de dir que els resultats han estat diversos, ates que alguns casos sí 

respondrien al perfil de zona "deprimida" i "periferica", pero en canvi d'altres hi 

restarien forc;a allunyats (una comarca pot ser considerada com a economica i 

demograficament potent, pero no alguns deis seus municipis). El que sí caldria 

destacar és el fet que aquestes instal.lacions estan ubicades a la majoria deis 

casos, en aquelles comarques que més residus generen; per tant, des del punt 

de vista de I'argument sovint esgrimit que cada comarca s'ha de fer carrec deis 

seus propis residus, les localitzacions serien forc;a logiques. 

A nivell específicament bagenc, s'estudien també els diversos projectes 

que hi ha hagut per localitzar-hi aquest tipus d'instal.lacions -fracassats pero-, i 

que "curiosament" han coincidit amb tres deis quatre municipis miners (Súria, 

Cardona i Balsareny), amb una especial referencia a I'últim deis presentats -el 

diposit subterrani de residus al municipi cardoní. Així, s'exposa també I'evolució 

de la problematica que aquest va generar, els arguments a favor i en contra 

d'aquesta localització, i les conclusions més rellevants: la fractura social de la 

comunitat afectada; I'oposició molt més manifesta en circumstancies d'una forta 

percepció d'abandonament institucional i injustícia territorial; la impossibilitat 

d'extrapolar les experiencies positives a altres situacions; els errors comesos 

per l'Administració promotora en aquest procés, etc. 

1.3.9.- El darrer capítol de la investigació esta dedicat a I'analisi d'una 

hipotetica situació d'(in)compatibilitat entre aquesta incipient activitat turística 

de Cardona, i la localització d'un diposit de residus industrials al seu subsolo 

L'avaluació d'aquesta qüestió no deixa de ser problematica ates que és un 
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Introducció i altres aspectes preliminars de la investigació 

tema sobre el qual no existeix cap metodologia fidedigna -probablement el 

millor procediment fóra la comparació amb experiencies semblants-, i les 

opinions poden ser d'allo més diverses, tant entre els ambits científic i tecnic 

com en d'altres a priori no tant "informats" des d'un punt de vista turístico El que 

passa pero, és que malauradament hi ha molts pocs casos amb que establir 

una comparació; així, respecte a aquesta qüestió, s'ha optat finalment per una 

analisi del cas de Port Aventura i la seva proximitat al complex petroquímic de 

Tarragona, que tol i les ciares diferencies amb Cardona, és útil per diverses 

raons: 

i) la diferent percepció que fan del risc la població local -que dia rera dia hi 

ha de conviure- i els turistes -que només hi tenen contacte amb aquest 

risc d'una forma molt puntual; tot semblaria indicar que en una analisi 

cost-benefici (ACB), els turistes valorarien més els beneficis de la seva 

estada al litoral de la Costa Daurada, i no tant els possibles perjudicis o 

les situacions de risc (tangibles i intangibles) que suposés la presencia 

d'aquest complex industrial; 

ii) la qüestió de la imatge externa o visibilitat d'aquestes infrastructures 

polemiques al costat d'atractius turístics, també s'intueix com a important; 

des d'aquest punt de vista, és probable que no tinguin els mateixos 

efectes una instal.lació superficial que una altra de subterrania, així com 

també que la degradació del mateix entorn a potenciar turísticament pot 

ser un aspecte negatiu afegit; de fet, s'ha pogut constatar que un deis 

aspectes negatius que hores d'ara té I'explotació turística de Cardona és 

justament, la deixadesa del seu entorn i la presencia d'alguns elements 

"antiestetics" (com ara un petit abocador d'escombreries); 

iii) aquest context "postmodernista", en que qualsevol iniciativa pot ser 

valida i que reconeix la multiplicitat de les manifestacions turístiques, 

també dóna peu a la possibilitat de convivencia d'activitats economiques 

aparentment molt contrastades; les motivacions deis turistes són cada cop 

més diverses i qualsevol element pot ser avui dia, potencialment atractiu 

per a unes finalitats turístiques. Així, per bé que una instal.lació de residus 

pugui "hipotecar" uns segments turístics concrets, no tindria perque incidir 

de la mateixa manera sobre uns altres, o fins i tot, potenciar-los (un cert 

turisme científic, com seria el cas de les visites a les centrals nuclears). 
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Introducció i altres aspectes preliminars de la investigació 

Un segon element metodologic ha consistit en la realització d'entrevistes a 

nivells diferents, és a dir, no només s'ha volgut recollir les opinions sobre el cas 

concret de Cardona i la dialectica turisme / abocador, sinó també sobre altres 

qüestions relacionades amb la investigació (el context economic de la comarca, 

la situació específica del turisme d'interior a I'Estat espanyol, etc), depenent de 

la persona entrevistada. D'altra banda, només es tracta d'unes opinions i per 

tant, han de ser considerades com el que són; aixo significa que el punt més 

interessant no és tant el nombre d'entrevistes realitzades, sinó més aviat els 

arguments utilitzats. I com es comprovara, no hi ha unanimitat en les opinions. 

1.4.- Altres qüestions preliminars 

Per últim, caldria fer unes breus referencies a d'altres aspectes en relació 

a la composició de la investigació; d'una banda, cal dir que a I'inici del capítol 

corresponent, el lector observara un esquema on es relacionen els conceptes o 

"paraules claus" tractats, amb I'objectiu de facilitar-Ii una millor comprensió deis 

continguts que s'han tractat més acuradament a les pagines següents. D'una 

altra, s'ha optat per un únic capítol final de conclusions globals, a fi de no caure 

en el defecte de ser excessivament repetitiu amb tot allo que s'hagi escrit als 

capítols precedents. En sentit contrari, i pel que fa a unes altres qüestions, dir 

que la bibliografia utilitzada s'ha explicitat al final del seu capítol corresponent, 

pero en canvi no s'ha optat per la inclusió d'una enumeració d'aquelles altres 

obres que, sen se haver estat citades explícitament al text, hagin pogut ser 

consultades de manera ocasional (o que malgrat ser considerades com a obres 

de referencia importants, la seva consulta no ha estat possible). En aquesta 

línia bibliografica, el lector podra adonar-se del fet que s'ha recorregut sovint a 

la utilització de fonts periodístiques -especialment del diari manresa Regió 7-, 

perque una gran part de la informació sobre la comarca del Bages i el municipi 

de Cardona, només ha estat tractada per aquesta font local. 

Evidentment, no podia faltar un apartat dedicat als agra'iments, que inclou 

aquelles persones que amb diferents graus de participació, han col.laborat per 

tal que aquesta Tesi veiés finalment la lIum. Totes les contribucions han estat 

molt valuoses i les agraeixo per un igual, i només espero i desitjo que a la 

relació de noms que s'ha fet no me n'hagi oblidat de cap, així com també que 

hagin sabut copsar d'una forma o altra, la meva gratitud. Tot i així, m'aven90 

per destacar I'aportació fonamental deis qui han estat els meus dos codirectors 
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Introducció i altres aspectes preliminars de la investigació 

-en David Saurí i na Gerda K: Priestley, sense els quals, probablement aixo no 

hagués estat possible, sobretot en alguns moments personals difícils per a mi 

ara fa un temps. Sigui en forma de consells, anims, suaus esbroncades i algun 

que altre "clatellot", sens dubte que si algun merit té la investigació és gracies a 

ells dos (i per descomptat, els seus demerits caldra atribuir-los a I'autor). 
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Fordisme i Postfordisme. Un primer context tebric 

2.- Fordisme i Postfordisme. Un primer context teóric 

2.1.- Introducció 

Aquest capítol plantejara des d'una perspectiva conceptual I'existencia al 

lIarg de les darreres decades, d'un ampli debat en relació a la comprensió de 

les transformacions que es produeixen a I'estructura econbmica global en 

general, i a I'esfera productiva i industrial en particular, i com aixb té el seu 

reflex en molts d'altres ambits de la societat, entre els quals el del turisme no 

en restara al marge. Més específicament, es parla de manera molt prolífica de 

I'esgotament assolit per I'anomenat "model fordista de producció, acumulació i 

regulació", que alhora esta sent substituYt per un altre de característiques més 

flexibles i adaptables a les necessitats d'un mercat i una societat cada cop més 

globalitzats i canviants; i per indicar aquesta fase de superació i aparició d'un 

nou model es fa referencia sovint al terme de "Postfordista". 

D'aquesta forma, es parteix del context global en el qual tenen lIoc tots 

aquests fenbmens, d'ordre econbmic i social, i les principals línies de recerca 

desenvolupades, tot remarcant les dificultats que hi ha per conceptualitzar 

aquest suposat procés de transició capitalista, amb la possiblitat de diverses i 

valides interpretacions. Es parteix d'un enfocament tebric que ha assolit una 

gran difusió entre els cercles academics i d'investigació en aquesta tematica 

de les Ciencies Socials, com és el de I'anomenada "Escola Francesa de la 

Regulació". En general, es reconeix que aquest enfocament resulta for9a útil 

per poder explicar i entendre les variables que componen un determinat model 

de desenvolupament capitalista (fordista), així com també els factors que fan 

possible una situació de crisi, o si més de transformació i posterior adaptació a 

uns altres parametres d'acumulació i regulació capitalistes (Marchena, 1994). 

D'altra banda, es planteja també I'existencia d'un successor a aquest model 

fordista, amb I'exposició d'algunes de les que poden ser les manifestacions del 

Postfordisme, en concret tres: el concepte de flexibilitat aplicat a diversos 

ambits; I'emfasi que ha assolit darrerament el "desenvolupament endbgen"; i 

una tercera que intenta explorar allb que s'ha etiquetat de "Postmodernisme", 

entes com el paradigma cultural i social del nou suposat context postfordista, i 

del qual el turisme no en restara al marge. 
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Fordisme i Postfordisme. Un pdmer context teoric 

Sobre ciixb últim, respecte el fenbmen turístic contemporani -i malgrat que 

hi ha també un segon capítol tebric i específic-, dir que tots aquests can vis que 

s'han succei't van més enlla de la mera reorientació deis fluxes internacionals i 

nacionals, i de la substitució d'un turisme passiu per un altre de més actiu, amb 

la corresponent lectura territorial. Així, els conceptes de Postfordisme i 

Postmodernisme faran referencia, entre altres, a la "crisi" de la massificació i 

estandarització com a criteris de producció i consum, i per tant, apareix una 

reacció en contra de la oferta turística homogenea, que repeteixi any rera any 

el mateix escenari vacacional, i en canvi, a favor d'experiencies alternatives 

més diferenciades, allunyades de la quotidianei'tat i "ordinar'fetat", El turisme 

Postfordista, en oposició a un turisme fordista, suposara un important canvi 

estructural en la mesura que renuncia a la massificació i aposta per una 

especificitat i tendencia individuals, deixa de banda el sentit col.lectiu fordista 

del turisme, i emfatitza les vacances "a la carta", que responguin a I'atenció 

d'un ampli espectre de turistes i viatgers amb una multiplicitat d'interessos, Per 

tant, no s'haura d'analitzar I'activitat turística d'una manera a'illada a I'estudi del 

desenvolupament econbmic, polític, social i cultural contemporani, sinó que el 

primer seguira les seves mateixes directrius que aquests altres (grafic 2,1), 

Paraules claus: Fordisme, Postfordisme, Components i factors de crisi del 

Fordisme, Teoria de la Regula ció, Globalització, Flexibilitat, Desenvolupament 

endógen, Postmodemisme 
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Grafic 2.1: Model de desenvolupament capitalista - Fordisme / Postfordisme. 

Fordisme 
(2ª meitat segle XX) 

I 
Teoria de la I 
Regulació 

Postfordisme? 
(anys 70s endavant) 

Context contemporani de globalització 

Integració esferes economica i social del model 
de desenvolupament, acumulació i regulació. 

Estat keynesia i estat del benestar 

Components model fordista: 

- paradigma tecnologic 
- regim d'acumulació 
- model regulació 
- regim hegemonic 

Crisi model fordista - Crisi global del Forsdisme: 

- crisi metodes i organització del treball i producció 
- crisi Estat del Benestar 
- crisi essencia Fordisme (idea de "felicitat" i benestar) 
- Inexistencia model de consum fordista en pa·isos 

subdesenvolupats 
- crisi ecologica 

Flexibilitat - Nous models de producció, organització 
laboral i empresarial, i habits de consum 

Desenvolupament endogen - Estat empresarial 

Postmodernisme: 

- reflex cultural i social d'un nou model capitalista 
- diversitat i multiplicitat de manifestacions 
- el turisme postmodernista / postfordista 

2.2.- La globalitat deIs processos económics i socials i el paper del 
turisme. Principals Iínies d'investigació 

2.2.1.- El context de globalitat 

Efectivament, entre cercles de naturalesa i procedencia geografica molt 

diversa (institucionals, polítics, econbmics, empresarials, investigació, recerca, 

periodístics, etc), existe ix un creixent acord en afirmar que el model de 

desenvolupament capitalista característic de les darreres decades, ha entrat 

en una fase de transformacions radicals, a la vegada que forc;a qüestionat. 

Com a model, aquest fenbmen presenta unes dimensions globals i per tant no 
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resta circumscrit tan sois a una esfera estrictament productiva i economica, 

sinó que es manifesta també en moltes d'altres que ultrapassen amb escreix 

aquests ambits: a) noves formes d'organització del territori i de política de 

planificació economica; b) de relacions laborals, repartiment del poder polític i 

decisori, pautes de consum; c) la consolidació de noves concepcions sobre 

aspectes com la cultura i I'art, les polítiques redistributives i relacions socials, 

urbanisme, ecologia i natura; d) les noves practiques turístiques; i finalment e) 

com aquestes practiques poden ser un reflex de com uns determinats territoris 

en crisi intenten un millor "posicionament" per tal de captar noves inversions 

economiques -en un clima de ferotge competencia territorial-, alhora que 

també són espais susceptibles de rebre unes instal.lacions industrials (p. ex. 

diposits de residus) socialment impopulars i a priori, incompatibles amb unes 

altres estrategies de desenvolupament més ben vistes. 

Amb una perspectiva més general, aquest procés de canvi, evolució i 

qüestionament s'ha vist accentuat en els darrers anys pels recents períodes de 

crisi economica i posterior recuperació, cada cop més curts pero també més 

intensos i freqüents, experimentats pels pa'isos capdavanters. Sense anar més 

enlla, es podria esmentar la recessió economica que va patir I'estat espanyol 

des finals de 1992 fins a mitjans de 1994, mentre que es fan també referencies 

constants a les dificultats que tindran alguns pa'isos de la Unió per afrontar els 

reptes de I'acompliment deis acords de Maastrich, i es parla també de I'entrada 

de I'estat espanyol en un cicle economic que es preveu que tingui una certa 

durada. És evident que I'anterior estabilitat associada al model capitalista sorgit 

després de la 11 Guerra Mundial, sembla haver arribat a la seva fi, i que la 

incertesa general derivada de situacions més volEltils, efímeres i de canvi 

continu, ha d'esdevenir un element comú i quotidia a les nostres vides. 

Des d'un punt de vista turístic, tot aixo es tradueix en dos fets: primer, que 

els tradicionals models turístics implantats i consolidats semblen haver entrat 

en un període d'estancament i necessaria transformació, alhora que s'advoca 

per la reconversió i eixamplament de I'espectre turístic envers altres tipologies 

de recursos i territoris; i segon, I'aparicio i difusió de nombroses iniciatives a 

petita escala -en un context de vigencia de les doctrines de desenvolupament 

endogen- que sovint han incorporat la variable turística com una estrategia de 

diversificació de les estructures locals, i que s'han d'adaptar a la inestabilitat 

propia d'uns mercats amb preferencies i comportaments turístics més diversos 

que abans (Hamel i Klein, 1991). De fet, pot observar-se que en aquells 
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territoris on hi ha hagut un procés de reconversió de sectors productius en 

crisi, una de les alternatives que apareix en un lIoc preeminent és, justament, 

el turisme, i sovint sota la concepció d'unes noves opcions que potser sense 

gaire rigurositat, s'han anomenat "alternatives" (sobre aixb, caldria plantejar-se 

dues preguntes -una, alternatives a que, i segona, si existeix una alternativa a 

la mateixa activitat turística). 

Segurament, no es tracta d'uns fenbmens que siguin completament nous 

sinó que són intrínsecs a la naturalesa del desenvolupament capitalista, i el 

que esta succeint és que avui dia aquests s'han accentuat i que la societat en 

té cada cop més coneixement i informació. Així, algunes de les conseqüencies 

que es poden derivar d'aquests fenbmens d'ambit global poden ser resumides 

com segueix: 

i) I'accentuació del fenbmen de desigualtat i diférenciació espacial i 

sectorial, la desindustrialització d'unes regions en favor d'unes altres, la 

perdua de rellevancia del sector econbmic tradicional i simultaniament, 

I'increment de I'ampli ventall de les activitats englobades dins el sector 

deis serveis; 

ii) una concentració deis capital s econbmics en mans de multinacionals i 

holdings financers, que han demostrat tenir una enorme capacitat de 

mobilitat i volatibilitat, i que es tradueix en la fugida d'aquelles arees més 

problematiques en recerca d'altres més atractives per especular, invertir o 

revaloritzar el capital d'inversió; 

iii) un extraordinari i rapid avene; de les tecnologies de la informatica, 

electrbnica i telecomunicacions, la utilització de les quals -com es veura

ha estat un deis trets més importants de I'anomenat turisme postfordista; 

iv) un procés d'internacionalització i globalització de les relacions 

econbmiques, segons el qual les conseqüencies d'un esdeveniment o 

decisió adoptada en qualsevol indret del món, poden arribar en breu 

arreu. Així, progressivament s'ha utilitzat I'expressió de "aldea global" per 

fer referencia a aquesta nova situació per la qual, les estructures locals, 

regionals i nacionals han de ser capaces de configurar-se a unes noves 

exigencies internacionals, que no coneixen fronteres ni diferenciacions 

territorials. 
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Tanmateix, en aquest procés dialectic de conflicte, canvi i inestabilitat, 

han sorgit també un seguit de tensions que tenen el seu reflex a tres nivells: 

i) I'oposició entre aquesta nova cultura globalitzadora i la necessitat que 

tenen les comunitats locals de no perdre els seus particularismes i signes 

d'identificació, tant en un sentit estrictament folklbric i popular com també 

econbmic, social, laboral, cultural, etc; 

ii) en segon terme, i des d'un punt de vista polític, s'evidencia una clara 

inestabilitat com a conseqüencia de les retallades governamentals fetes a 

diverses prestacions de l'Estat del Benestar (universalització de la sanitat 

i educació, subsidis d'atur, pensions de jubilació, etc); cal recordar que 

aquesta va ser la principal creació de I'anomenat capitalisme fordista 

keynesia durant les decades posteriors a la 11 Guerra Mundial; 

iii) una accentuació de la polarització deis mercats de treball, cada cop 

més fragmentats en unes noves estructures laborals que han suposat la 

consolidació d'uns determinats grups de treballadors i la precarització 

d'uns altres (a partir deis nivells de rendes, salaris, condicions de treball, 

possibilitats de promoció, etc). 

D'altra banda, aquests tres nivells tenen les seves implicacions pel que fa 

a I'activitat turística. Respecte el primer, existeix una evident connexió entre 

aquesta oposició i I'auge de les polítiques de desenvolupament local, que 

acostumen a posar molt d'emfasi a la implantació i desenvolupament de noves 

practiques turístiques, com una estrategia de regeneració econbmica i de 

protecció del patrimoni huma i natural. Pel que fa al segon nivell, cal tenir en 

compte que en societats amb uns segments específics de població subsidiada 

(sobretot aturats i jubilats), aquestes retallades al benestar estatal poden fer 

disminuir els seus ingressos i les seves possibilitats de consum turístic1• I per 

últim, també cal ser conscient que tradicionalment el turisme ha estat un sector 

econbmic que s'ha caracteritzat per la utilització d'una ma d'obra molt flexible i 

precaria quant a les condicions laborals, amb un fort component immigratori, 

1 En el context espanyol, aquesta possibilitat intentaria ser contra restada amb les vacan ces subvencionades per 
l'lnstitut de Serveis Socials (INSERSO), a partir de I'organitzacié de viatges durant les temporades baixes, cap a 
destinacions que sén for~a característiques d'un turisme fordista de masses (p. ex. la Costa Blanca alacantina); també 
seria el cas de les moltes petites companyies que realitzen viatges o excursions breus cap a unes destinacions 
properes, de preus for~a assequibles i per a les quals, aquests tipus de clients constitueixen el seu principal objectiu. 
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població jove i de la variable del genere, sigui en un context fordista o 

Postfordista (no existirien gaires diferencies entre un model turístic i un altre). 

En aquest procés de canvi, té lIoc una nova distribució en la manera de 

generar riquesa i en la participació deis sectors productius a les economies 

nacionals. En línies generals, i considerant les particularitats deis diversos 

pa'isos i regions, la situació més habitual respon a una estructura economica 

amb un major emfasi en les activitats de serveis i terciari (Price i Blair, 1989), 

en detriment deis sectors més tradicionals2. En relació a aixo, cal destacar el 

paper del turisme d'en9a que a partir de la segona me"itat de segle, i sobretot 

en aquestes darreres decades, ha esdevingut una activitat a I'abast d'amplis 

segments de població, i que esta sent testimoni d'una autentica "revolució" 

cultural, de lIeure i turística (Ravenscroft, 1994: 131). En aquest sentit, citar 

algunes xifres globals per percebre la magnitud creixent assolida per aquesta 

activitat; segons algunes organitzacions turístiques internacionals (la World 

Tourism Organization i el World Travel and Tourism Council), s'ha estimat que 

la facturació mundial del turisme va ser d'uns 3,5 bilions de dolars (1995), i una 

taxa de creixement anual del 5,5% acumulatiu, superior a la registrada per 

altres sectors economics. 

Per tant, i més enlla d'aquestes xifres, el que esta ciar és que el turisme 

és avui dia, una activitat que ha ocupat una posició destacada en la generació 

de benestar economic, i una de les millors oportunitats de nombrosos territoris 

per obtenir majors nivells de renda i ocupació. El que resulta més important de 

tot aixo pero, és la clara tendencia a l'al9a que demostra tenir el sector per als 

propers anys, en arribar-se a una situació en que les vacances en particular i el 

lIeure i oci en general, han assolit un grau d'interiorització tan elevat en els 

esquemes de vida de la població que, inclús en moments de crisi economica, 

les practiques turístiques no se'n ressenteixen tant com unes altres activitats; 

és a dir, que molts sectors de població han adoptat el costum de dedicar uns 

dies de I'any i una part del pressupost disponible a la realització de vacances, 

sortides de caps de setmana, etc3. Inclús, segons el parer d'alguns, el veritable 

2 Tot i així, Catalunya és encara un país industrial ates que aquest procés de terciarització és més aparent que real, 
perque el que realment s'ha produTt és I'externalització deis serveis de moltes empreses, segons la qual, aquestes en 
creen de noves on es transfereixen unes activitats específiques (auditoria, informatica, comptabilitat, transport, 
distribució, neteja, seguretat, etc). Un exemple ciar és el creixement de I'hosteleria i els serveis en general a la cíutat 
de Barcelona, sempre !ligat a I'auge de les exposicions firals i per tant, al voltant d'una forta i moderna activitat 
industrial (El País, 1996). 
3 És significatiu que als darrers anys s'hagi produTt una reorientació de la des pesa familiar i que la inversió en 
alimentació perdi pes davant al tres aspectes de la vida humana i social, que gaudeixen ara d'una major priorat, com 
tot alle relacionat amb I'oci. S'argumenta que la gente sobrevive a final de mes con cualquier cosa pero no renuncia a 
escapar de su ciudad y pasar unos días fuera cuando hay un puente o en vacaciones (Pérez, 1996: 34). 
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take off del turisme estaria encara per arribar, ja que actualment-el ?O% del 

turisme mundial prové aproximadament de només 20 deis 300 pa'isos existents 

al món (Martí i Ramoneda, 1996). 

2.2.2.- Principals línies de recerca 

Pero malgrat el reconeixement explícit atorgat a totes aquelles activitats 

englobades en el sector terciari, al turisme i al lIeure, com a elements claus en 

el panorama economic contemporani i els processos de reestructuració global i 

reconstrucció de territoris deprimits, resulta sorprenent I'oblit teoric i empíric de 

que són objecte en I'estudi d'aquests mateixos processos. La literatura existent 

és forga abundant i prolífica quant als lIibres i articles publicats sobre diferents 

línies d'investigació (geografia, economia, sociologia, etc), i també restringida a 

ambits de recerca forga específics. Tot i que la literatura sobre la participació 

del turisme en aquests processos de reestructuració sigui cada vegada més 

abundant, continua tenint una posició de relativa inferioritat respecte altres 

pautes investigadores. Des d'una perspectiva de la Geografia, aquelles línies 

que poden englobar-se al camp de la Geografia economica i regional són les 

que han tendit a rebre un major grau de dedicació i atenció, sobretot la deis 

canvis espacials que tenen 1I0c a diverses escales, i associats als fenomens de 

transformació de les activitats productives (Dicken, 1992). D'acord amb aixo, 

es podrien citar-ne quatre: 

i) aquella que se centra en les conseqüencies d'aquesta reestructuració 

en uns espais regionals caracteritzats historicament per un important pes 

de les indústries "madures", i afectats per la desaparició i tancament de 

moltes unitats productives, elevats indexs d'atur i de població subdidiada, 

i una decadencia generalitzada del medi constru'it; 

ii) una segona línia sobre els nous espais de producció sorgits a partir de 

la difusió de noves tecnologies, canvis en I'organització de les relacions 

empresarials, laborals i de gestió, i les seves implicacions pel que fa a la 

flexibilització deis mercats de treball (veure Atkinson i Gregory, 1986; 

Gertler, 1988; Hall i Markusen, 1985; Henry, 1992; Scott, 1988); 

iii) una altra tematica de recerca centrada en els fenomens de ruptura de 

les anteriors jerarquies urbanes a favor d'aquelles ciutats amb predomini 
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de nous serveis productius, govern i administració, tecnologia, marketing, 

disseny, etc, i també sobre la transformació de les mateixes estructures 

internes urbanes (veure Castells, 1989; Esser i Hirsch, 1989; Harvey, 

1987; Storper i Walker, 1989); 

iv) finalment, citar I'estudi del creixement de noves concepcions sobre la 

cultura, reformulació de les polítiques socials, i I'auge electoral de partits 

neoliberals i conservadors -els governs de R. Reagan i M. Thatcher a la 

decada deis vuitanta en van ser un ciar exponent (p. ex. Albertsen, 1988; 

Graham, 1992; Harvey, 1989a; Jameson, 1984; Peck i Tickell, 1994a). 

Com es pot comprovar, totes aquestes i molt diverses contribucions han 

donat un escas tractament al paper progressivament més important assolit pel 

turisme, com una de les manifestacions deis processos més globals d'aquesta 

transició d'una economia predominantment industrial a una altra de serveis. En 

comparació amb aquestes altres línies de recerca, poc s'ha investigat respecte 

la incidencia que pot tenir la iniciació d'una activitat turística en regions sense 

tradició i que es veuen obligades afer aquest tomb, com a conseqüencia de la 

desaparició de les activitats productives tradicionals o d'un declivi irreversible. 

D'altra banda, es podria afirmar també que una gran majoria de la recerca duta 

a terme sobre aquest tema es basa en esquemes similars de treball, raó per la 

qual es corre el risc de limitar-se a idees i conclusions "estandards", així com 

també de fer extrapolacions d'experiencies d'uns ambits territorials específics 

envers uns altres, els quals no tenen perque reunir els mateixos trets. 

Seguint en aquesta línia, aquesta "marginació" també es donaria en el 

tractament investigador del medi ambient i els recursos naturals incorporats a 

les polítiques de planificació turística i territorial, així com també en el cas deis 

anomenats "béns" i "mals posicionals" (Hirsch, 1977). Aixo no obstant, caldria 

citar obligadament algunes referencies bibliografiques per constituir unes molt 

bones excepcions: Briton (1991), Bordessa (1993), Elliot-Spivack (1990), Lash 

(1990), Lash i Urry (1994), Lipietz (1992), Montanari i Williams (1995 a i b), 

Urry (1987), Vera Rebollo (1992), Whatmore i Boucher (1993), Williams i 

Montanari (1995), i Wood (1991). 

Tot i així, avui més que mai, I'activitat turística es troba imbricada de pie 

en un sistema socioeconomic en que les interrelacions i influencies entre els 

diferents subsistemes participants, són cada vegada més freqüents i intenses; 
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així p, ex,: a) la participació creixent d'aquest sector en el PIS de molts pa'isos; 

b) les noves tecnologies d'informació que agilitzen la gestió de les nombroses 

dades, les reserves de clients, etc; c) la creixent implicació deis governs locals i 

regionals en la planificació i promoció deis atractius i recursos presents als 

seus territoris; d) la consolidació d'uns nous esquemes culturals que potencien 

una més gran diversitat d'ofertes; etc, 

D'aquesta forma, és necessaria una introducció als contextos economics, 

polítics i socials que s'han manifestat durant aquestes darreres decades -que 

tot i I'existencia de dubtes i "acunes empíriques, més que no pas teoriques-, 

pot contribuir a explicar I'evolució del turisme en aquest període, i també 

quines poden ser les tendencies futures, La dificultat pero, radica precisament 

en fer visible la connexió entre uns fenomens i altres, tasca no sempre facil de 

realitzar perque en alguns casos es pot caure en la facil temptació d'especular, 

més que d'asseverar amb una completa rigurositat científica, 

2.3.- Fordisme i Postfordisme. Dificultats per interpretar un procés 
de transició capitalista. Conceptes, marc teoric ¡variables 

2.3.1.- Alguns conceptes c/aus 

Amb tota probabilitat, els punts de partida més comunament utilitzats per 

analitzar aquesta evolució de les economies capitalistes, siguin els conceptes 

de 11 Reestructuració" , "Fordisme" i IPostfordisme"4, que malgrat ser objecte de 

nombroses interpretacions, trivialitzacions i discussions -o fins i tot abusos en 

la seva utilització-, han esdevingut forga populars en el camp de la Geografia i 

la resta de les Ciencies Socials, En línies generals, els dos darrers conceptes 

indiquen sengles models de creixement economic i de regulació social en el 

marc d'un desenvolupament capitalista, mentre que el primer faria referencia a 

un procés de transformació (sovint aplicat i restringit a I'esfera productiva) d'un 

d'aquests models o inclús, una fase d'evolució entre un i I'altre, En un context 

contemporani, la situació de canvi que podria deduir-se de la fase de transició 

entre aquests dos models ha estat anomenada amb nombroses etiquetes i 

qualificacions, que han passat a formar part de la terminologia científica més 

4 Creiem que I'ús d'aquests conceptes és més correcta perque tan referencia a una serie de tenomens que sovint es 
manitesten en moltes més esferes de la vida humana que I'estrictament productiva i economica; per tant, se'ls podria 
considerar com una extensió d'uns altres que més específicament, indicarien aquest procés de canvi de les 
economies capitalistes: "desindustrialització', 'reindustrialització" o 'terciarización' (Keeble, 1989). 
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acceptada. Així, es parla d'una: "segona revolució industrial" (Piore i Sabel, 

1984); "acomiadament o adéu de la classe treballadora" (Phillimore, 1989); la 

"fi del capitalisme organitzat" i la substitució per un de "desorganitzat" (Lash i 

Urry, 1987); o la c10enda de I'epoca de "les velles certeses" (Hudson, 1992); i 

lIigat als conceptes citats, de la progressió d'un regim "fordista" d'acumulació i 

regulació envers un de tipus "postfordista" o "flexible" (Leborgne i Lipietz, 1988; 

Scott, 1988). 

Pero malgrat aquesta aparent facilitat per denominar i conceptualitzar a 

nivell teoric una serie d'esdeveniments, la seva comprovació empírica ha de fer 

front a la incertesa de I'existencia d'una gran multiplicitat de manifestacions 

que es donen arreu, tant a escala internacional com local. Davant d'aquesta 

contradicció -i potser com a mostra de la incapacitat d'anar més enlla d'una 

mera superficialitat en la investigació d'aquesta diversitat de fenomens- s'ha 

optat per I'ús de conceptes oposats o dualístics, de "histories binaries": etapa 

de producció industrial i postindustrial, articles de consum estandarditzats i de 

diferenciació, integració industrial i desintegració, els vells i nous temps, el 

turista i posturista, el Modernisme i Postmodernisme, geografies keynesianes i 

postkeynesianes, etc. De fet, i com es comprovara, aquestes incerteses també 

són presents en el fenomen turístic contemporani, amb la juxtaposició de 

practiques i estrategies que en principi, serien més propies d'un model o un 

altre d'organització i gestió. 

D'altra banda, aixo suposa també I'ús de conceptes potser excessivament 

elastics, plens de confusió i especulacions en els arguments, i exemplificats 

sovint en una selecció de casos d'un reconeixement dubtós i pertanyents a uns 

ambits sectorials, temporals i espacial s no gaire extrapolables (Moulaert i 

Swyngedouw, 1989; Sayer, 1989). De fet, el prefix "post" ha acabat per ser 

identificat com a indicatiu que un model de desenvolupament capitalista hauria 

arribat a la seva cloenda, i que cal donar la benvinguda a un altre, malgrat que 

aquesta continua essent una qüestió sobre la qual hi ha una manca d'acord i 

de consens general; aixo reflectiria també el dubte existent respecte a aquest 

hipotetic nou ordre capitalista, el sentit i la direcció del qual encara no estarien 

gaire definits (McDowell, 1991). El model de desenvolupament capitalista i els 

seus objectius continuen en vigencia, pero només han canviat les formes i els 

mecanismes per poder assolir-Ios. 
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El fet que un període de crisi segueixi a la fi d'una "epoca daurada" del 

desenvolupament capitalista, no ha de ser entés d'una manera absoluta, com 

un senyal que un nou model de regulació i acumulació hagi ja aparegut per 

substituir-lo. El Postfordisme -concebut com un conjunt d'estrategies i normes 

que regulen les contradiccions del capitalisme contemporani, i proporcionen 

arguments per al sosteniment del creixement economic i la reproducció social-, 

no és un fenomen que sigui del tot evident. Fóra bo per tant, no generalitzar en 

excés perque cal tenir en compte els diferents contextos nacionals (forga 

evidents en el continent europeu, amb diferents nivells de desenvolupament -

Dunford, 1993), tot i que els processos de globalització estan reforgant les 

tendencies cap a una creixent interdependencia, reduint I'autonomia nacional i 

incrementant la integració economica. Malgrat aixó, s'ha acabat per utilitzar 

una terminologia basada en els conceptes de Reestructuració, Fordisme i 

Postfordisme com uns instruments forga idonis per conceptualitzar aquesta 

situació de canvi, sigui amb un sentit de plena acceptació o de manteniment de 

dubtes raonables. 

En conseqüencia, seran els conceptes escollits per emmarcar el context 

d'aquesta investigació, i que també hauran de tenir la seva traducció tant a 

nivell turístic com a una escala espacial més concreta -local i comarcal-, que 

en aquest cas estaran centrats en un territori de la Catalunya Central -la 

comarca del Bages i més específicament, la localitat de Cardona. 

En base a tot aixo, la finalitat d'aquest punt és el d'oferir una explicació 

sobre la naturalesa deis canvis que estant experimentant avui dia les societats 

capitalistes avangades; com les transformacions que tenen lIoc en una esfera 

estrictament productiva influeixen (i alhora en poden ser una conseqüencia) en 

totes les altres esferes que integren la vida social: model de consum, mercats 

de treball, ideologies polítiques, concepcions de la cultura, la natura, ecologia i 

el medi ambient, i les modalitats i existencia de diferents practiques turístiques 

(de fet, cada vegada es fa més sovint referencia a la difusió d'un turisme 

Postfordista en oposició a un de tipus fordista). Introduirem aquells aspectes 

que puguin considerar-se com els més importants i útils de cara als objectius 

de la recerca, i es deixara al marge I'analisi de totes les altres controversies 

que hagin sorgit al voltant d'aquesta transició capitalista. 
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2.3.2.- L 'enfocament teóric regulacionista. La integració de les 
dimensions económica i social 

L'aproximació tebrica que contextualitza la recerca es fonamenta en 

I'anomenada "Teoria de l'Escola Francesa de la Regulació", basada en gran 

part en treballs de tebrics com Michael Aglietta i Alain Lipietz, i que constitueix 

un intent per explicar els mecanismes que actuen en un període de transició 

entre dos models capitalistes de producció econbmica i regulació social, en 

especial entre el model fordista i el Postfordista. A banda d'aquestes dues, són 

també nombroses les altres excel.lents aportacions tebriques i empíriques 

realitzades, i seria una tasca impossible de citar-les totes; malgrat tot, algunes 

de les més representatives serien les següents: M. Aglietta (1979), R. Boyer 

(1986), R. Brenner i M. Glick (1991), M. Dunford (1988), B. Jessop (1988 i 

1990), A. Lipietz (1982, 1984 i 1986), A. Tickell i A. Peck (1992), i M. de Vroey 

(1984). Aquesta aproximació pot contribuir a omplir el buit de comprensió que 

acostuma a haver-hi entre I'abstracció de les teories, i la concreció i evidencia 

deis fenbmens reals, i també a minvar el reduccionisme perillós que suposa la 

limitació a una aparenga espacial. D'altra banda, el major atractiu d'aquesta 

escola respon al fet que la seva principal contribució hagi estat la d'integrar les 

relacions socials, polítiques i culturals en I'esquema de la reproducció global 

capitalista; en altres paraules, el paper de l'Estat i de les institucions socials, 

les normes, habits culturals i de consum, etc -I'anomenat "model de regulació". 

Primer, el tractament del Fordisme i Postfordisme no s'ha vist redu'it a 

determinats principis de gestió i organització del treball (p. ex. el Taylorisme) , 

sinó que s'ha eixamplat envers una regulació macro-econbmica que estudia 

quin ha estat el desenvolupament de les economies occidentals a la segona 

me'itat de segle. El rapid creixement econbmic i social durant I'epoca fordista 

despres de la II Guerra Mundial respondria a uns mecanismes d'acumulació i 

regulació que temporalment, han controlat aquelles contradiccions internes i 

inherents de les economies de mercat, en un moment específic de la seva 

evolució. Segon, la crisi del model fordista no tan sois respon a la crisi deis 

factors que determinen I'oferta i demanda d'uns articles de consum, elaborats 

amb un sistema de producció "en massa" -i el turisme en seria una bona 

mostra-, sinó que tota discussió respecte a aquest període de crisi hauria 

d'incloure les condicions de la reproducció econbmica i social del sistema. Per 

aquestes raons, la "Teoria de la Regulació" ha acabat per ser un instrument 

forga idoni per entendre els processos de canvi, i aixb té el seu reflex en el fet 
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que progressivament estigui guanyant un ampli reconeixement en molts ambits 

academics i de recerca. 

El principal objectiu de I'enfocament regulacionista ha estat el d'intentar 

comprendre el desenvolupament capitalista al lIarg del temps, i en particular, 

com aquest pot resistir i "sobreviure" malgrat les crisis congenites inherents a 

la logica de I'acumulació del capital. D'acord amb aquest enfocament, es pot 

concebre el capitalisme com una successió de conjunts de forces productives i 

de relacions socials, amb el seu paral.lelisme en la forma d'organització de 

I'espai, I'economia i la societat. En termes més específics, es definiria com uns 

regims o models de producció economica i regulació social que periodicament, 

i en resposta a situacions de crisi i canvi, posen en practica estrategies per fer 

possible el procés acumulatiu, i alhora recolzades en uns marcs institucionals, 

polítics i ideologics que han de garantir i també justificar moralment, aquesta 

continuHat. 

Segons I'escola regulacionista, el procés contemporani de reestructuració 

economica respon a un període de transició d'una fase del capitalisme basada 

en els principis generals fordistes de producció i consum, a una altra que es 

caracteritza basicament per la flexibilitat (deis processos de treball, mercats 

laborals, models de consum, etc). L'element més destacat de la teoria és 

I'articulació entre els models de producció i de consum i el paper adoptat per 

l'Estat en aquest procés, és a dir, I'esquema institucional de control i regulació. 

D'aquesta forma, es reconeixeria la influencia d'una mena de "agencia social" 

en I'estructura de la producció i reproducció capitalista; a través de la qual les 

diverses crisis i conflictes poden ser regulats, evitats o retardats. 

Cronologicament, els "regulacionistes" argumenten que va ser després de 

la 11 Guerra Mundial quan el regim de desenvolupament capitalista fordista va 

iniciar la seva consolidació, malgrat que el seu origen data d'abans de I'inici del 

conflicte belic (Harvey, 1989b). A grans trets, aquest regim es va basar en la 

negociació entre el capital i la forya de treball sindicalitzada, mitjanyant la qual 

s'acorda una elevada productivitat industrial a canvi de destacats increments 

salarials, que a la vegada, permeteren a moltes capes de la població un 

increment del nivell de vida i I'accés a un consum d'articles estandarditzats (el 

turisme en fou un). D'una altra banda, aquest compromís es vegé recolzat 

institucionalment amb la creació d'un aparell de benestar estatal, I'objectiu del 

qual va ser el de proporcionar treball i estabilitat laboral per a tothom, així com 
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també la possibilitat de poder continuar aquest consum en moments d'exclusió 

del mercat laboral (jubilació, malaltia, atur, etc); és a dir, un model d'economia 

mixta -capitalisme amb una elevada participació estatal- que, en incorporar 

elements de tipus "protosocialistes" (Dunford i Perrons, 1994: 169), va afavorir 

les condicions per al que fou el període d'expansió més fructífer del model 

capitalista, o "I'epoca daurada del fordisme" (Lipietz, 1987a: 28). 

També s'ha argumentat que per diverses raons, aquests mateixos acords 

van. acabar per esdevenir en unes barreres al propi procés d'acumulació del 

capital, i en conseqüencia, les principals causes de la crisi del Fordisme a 

partir deis anys 1970. Una d'aquestes fou la saturació en la demanda deis 

béns de consum fordistes, i deis models de consum propis d'aquest regim, així 

com també de la incapacitat de les estructures productives industrials per fer 

tront a I'aparició d'unes noves demandes més diferenciades. La resposta del 

sector industrial fou I'adopció d'unes estrategies productives d'especialització 

flexible (nous organigrames empresarials de producció, gestió i organització, 

de relacions laborals, modificació deis mercats de treball, etc), que afavoriren 

una gran capacitat de resposta eficag a uns canvis cada cop més subtils i 

rapids en les preferencies d'uns consumidors, progressivament més exigents 

quant a qualitat i varietat (Piore i Sabel, 1984). 

Com a complement d'aquesta visió general del context sobre la transició 

entre els dos regims de desenvolupament capitalista, és necessari incloure 

unes altres característiques, especialment les que fan referencia a aspectes 

com els següents: 

i) la consolidació d'un nou clima de relacions, tant en I'ambit de les 

organitzacions industrials com entre aquestes mateixes, subministradors i 

productors; 

ii) la difussió de les noves tecnologies informatiques, electrbniques i de 

telecomunicacions, que ha permés més flexibilització en els processos 

productius i organitzatius; 

iii) la reorganització espacial de la producció en favor d'altres territoris 

més aptes per a aquestes darreres tendencies, i en detriment d'aquells 

antics espais industrials fordistes, que es troben greument "contaminats 

pel seu passat" (Scott, 1988: 89); 
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iv) la progressiva substitució del caracter benefactor de I'estat fordista per 

un de tipus més empresarial, que tendeix a la desregularització de les 

anteriors relacions capital-treball, i la liberalització i foment de la iniciativa 

privada (Moulaert i Swyngedouw, 1989); aquest fet ha estat interpretat 

com una de les causes que més han contribu'it a la perdua de pes deis 

moviments sindicals (Jessop, 1988); 

v) finalment, el fenomen de la internacionalització i la globalització de 

I'acumulació del capital i de les organitzacions industrials (sobretot del 

sector secundari i terciari), com a agents actius d'aquesta transició entre 

dos regims capitalistes, així com també de la transició d'un capitalisme 

nacional a un altre de base mundial; en altres paraules, I'existencia d'uns 

Estats-nació anacronics en tant que es troben inserits plenament en una 

economia mundial que exige ix la creació d'alguns organismes de caire 

supranacional (Vid al Villa, 1990). 

2.3.3 .. - Les variables d'un model de desenvolupament capitalista 

En aquesta línia d'adopció d'un esquema Fordisme / Postfordisme com a 

marc teoric de referencia, s'ofereix tot seguit una explicació de les principals 

variables que constitueixen el model de desenvolupament capitalista fordista, 

sobre les quals hi ha un nombre molt elevat d'aportacions, encara que no totes 

convergeixen en els arguments. Aquestes variables són quatre -el paradigma 

tecnologic, regim d'acumulació, model de regulació i estructura hegemonica 

(Dunford, 1990; Leborgne i Lipietz, 1994; Lipietz, 1992): 

i) la primera d'aquestes variables és I'anomenat paradigma tecnológic o 

model d'industrialització, i que indica els principis generals que han de 

governar i organitzar els processos de treball i tecniques de producció en 

un període de temps específic; així, aquest paradigma s'ha modificat amb 

el pas del temps i d'aquesta forma, la fase del treball manufacturer propia 

del segle XIX va ser superada per la introducció d'una mecanització 

creixent. Aquesta per la seva banda, va rebre un nou impuls durant les 

primeres decades del present segle, a partir de I'aplicació deis principis 

tayloristes de treball i les idees de Henry Ford sobre les estrategies de 

racionalització de la producció, i la millora de la productivitat a les 
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fabriques, alhora que el foment del consum entre amplis segments de la 

població (Murray, 1988)5. Amb el Tay/orisme, que va neixer i estendre 

arran la introducció de les grans cadenes de producció i muntatge, es va 

pretendre I'eliminació deis temps morts i les operacions inútils, i una 

cooperació entre la direcció i la ma d'obra. 

De bon principi pero, aquestes idees van topar amb I'oposició de les 

organitzacions sindicals, que al.legaren una manca d'objectivitat en el 

procés de mesurament i de pagament de primes, el caracter degradant i 

inhuma d'aquesta "organització de I'esgotament", i la separació entre les 

tasques de concepció, direcció, control i execució, prescindint de la 

capacitat d'iniciativa i d'inteLligencia de la ma d'obra; aixo suposava la 

jerarquització de les relacions socials i la desqualificació professional en 

els processos laborals. 

Per la seva banda, Henry Ford (1863-1947) fou I'industrial capdavanter 

de la indústria automobilística nord-americana, que basant-se en aquests 

principis tay/oristes i d'altres innovacions tecnologiques i d'organització 

del moment, introduí nombroses mesures per incrementar la productivitat 

de les seves companyies (les vendes a credit, el foment a I'exportació de 

la producció i una gran divisió del treball). L'element més important fou 

pero, la seva visió que una producció en massa no tan sois necessitava 

d'un consum similar, sinó també un nou sistema de reproducció, control i 

gestió de la forga de treball així com també d'una "societat democratica, 

populista, modernista i racionalitzada" (Harvey, 1989b: 126)6. Aquest 

podria ser considerat com un exemple -segurament el primer- de la 

imbricació d'un sistema productiu amb un model de consum determinat, 

de la institucionalització d'ambdós en un esquema de societat globalment 

acceptat, i també de I'inici de la implantació d'un mercat de béns de 

consum en massa; 

ii) Un regim d'acumulació designa una regularitat macroeconomica que 

actua com a guia per als agents economics, i indica també una relació de 

producció-consum que asseguri que les decisions d'inversió, siguin 

5 S'entén per Taylorisme una forma d'organització científica deis metodes de treball implantada per I'enginyer nord
america Frederik Wislow Taylor (1856-1915), i que a grans trets, consisteix en I'estudi deis processos de treball i el 
cronometratge deis temps d'execució de les diverses tasques, així com també en I'establiment de la retribució per 
primes IIigades al rendiment, com un incentiu. 

6 De fet, Ford va ser el primer industrial del sector en treure al mercat un vehicle assequible per a una gran par! de la 
població, el famós model Ford T. 
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satisfetes per I'existencia d'una demanda -efectiva pels béns de consum 

produ"its. Per tant, tindria I'objectiu de facilitar una progressió coherent de 

I'acumulació, i absorbir i retardar temporalment les distorsions que puguin 

sorgir durant aquest procés; descriu tant les condicions en que ha de tenir 

lIoc la producció (Iaborals, de salari, el grau de mecanització, de 

productivitat, etc), com aquelles altres sota les quals la producció ha de 

ser orientada envers un ús social (la despesa estatal, el consum privat, la 

inversió, etc). D'aquesta .forma, és possible la identificació de regims 

diferents d'acumulació en la historia recent, paral,lelament als anteriors 

paradigmes tecnologics (Tickell i Peck, 1992); així, el regim productiu de 

caire "extensiu" del segle XIX, fou substitu"it -al període d'entreguerres

per un d'acumulació "intensiva", encara que sense el seu complement 

d'un consum majoritari; finalment, aquest va donar entrada a un model 

plenament "intensiu" a partir deis anys 1930 (i especialment després de la 

II Guerra Mundial), en que les condicions de vida d'una gran part de la 

població es vegeren modificades per I'articulació deis sistemes de 

producció i consum en massa (articles estandarditzats, produ"its a gran 

escala i amb una relació salari-preu molt assequible) (taula 2.1); 

Taula 2.1: Fases del model de regulació i acumulació del regim capitalista al segle XX 

Període Fins el1914 1918-1939 1945-1973 Des del 1974 
Sistema Extensiu Aparició d'un Intensiu Aparició sistema 

d'acumulació sistema intensiu (regim fordista) flexible? 
Crisi del model 

Model de Competitiu Crisis del model Model monopolístic monopolístic. 
regulació de regulació (fordista-keynesia) Aparició model 

social competitiu neocompetitiu, 
neocondervador, 
neocorporatiu? 

Font: Tickell i Peck (1992) 

iii) No obstant aixo, les iniciatives adoptades en el regim d'acumulació es 

poden veure amenayades per un possible clima d'incertesa respecte la 

seva coherencia global en un període futur, i per tant, seria necessaria la 

intervenció de mecanismes reguladors. Des d'aquesta perspectiva, el 

model de regulació definiria les regles del joc a seguir durant el procés 

d'acumulació, i inclouria també tot un conjunt de normes, institucions, 

mecanismes de compensació, informació, dissuasió i repressió, etc, amb 
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la finalitat d'ajustar els diferents comportaments individuals i col.lectius a 

la logica del n3gim d'acumulació. Aquest ajustament seria un reflex, a un 

nivell més específic, de I'acord assolit per l'Estat, el capital i el treball per 

tal de reconeixer com a logics i acceptats, els principis que han de regir la 

producció industrial i I'organització laboral, les formes de competencia 

entre les empreses, els mecanismes crediticis, etc. Els acords inclouen 

aspectes com la creació de 1I0cs de treball, el manteniment i I'increment 

del nivel! de vida (mitjanc;ant millores salarials, provisió de xarxes de 

benestar social, etc), fet que exigeix un període de temps d'una certa 

estabilitat i baixa conflictivitat laboral (com un "pacte social"). Per tant, 

I'objectiu del model de regulació seria el d'assegurar aquelles condicions 

necessaries per a I'acumulació capitalista, així com també retardar les 

conseqüencies negatives d'aquelles tendencies "distorsionadores" que hi 

puguin sorgir. 

Peró malgrat tot aixo, un model de regulació és temporalment finit i en 

conseqüencia, imperfecte ja que no pot evitar la propensió inherent a la 

crisi del regim d'acumulació, fet que ve a demostrar que la implantació 

d'aquesta regulació és el resultat d'un període previ de lIuita· i conflicte 

(Leborgne i Lipietz, 1988). La seva supervivencia, a més de temporal, és 

també relativa ates que es troba molt vinculada al fet que un model de 

desenvolupament pugui mantenir com a viable i acceptada, la concepció 

col.lectiva d'allo que es considera la "felicitat" i un "bon nivell de vida". 

Quan aquesta concepció comenci a estar en entredit, o el model ja no 

sigui capac; de continuar garantint-Ia, el resultat final sera probablement el 

seu qüestionament i I'aparició deis fonaments socials, economics, polítics 

i culturals per a unes altres condicions que han d'afavorir la consolidació 

d'un altre model de desenvolupament capitalista7• Seria en una situació 

com aquesta que comenc;aria a gestar-se la transició entre dos models; 

iv) La consolidació d'un model de regulació dependra en gran part de 

I'assoliment de "compromisos institucionalitzats" en I'esfera política i de 

les lIuites socials (Leborgne i Lipietz, 1994: 333). Els diferents grups 

socials, definits per la seva posició quant a les relacions economiques 

7 El teeric M. Aglietta (1979: 67) afirma que la teoria de la regulació simplement accepta que la Huita de classes 
produeix, transforma i renova les normes socials que fan comprensibles les relacions econemiques, al hora limitades i 
condicionades per la continuTtat d'aquestes normes. A més, en un context de crisi, tot el que pot fer la teoria és 
estudiar el significat de les transformacions actuals que tenen Hoc i per tant, el futur romandria obert (la historia és 
iniciadora i només seria possible construir una teoria deis processos que ja esta n iniciats, fet que suposa una límitació 
decisiva per a les Ciencies Socials). 
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(amb interessos diversos o divergents), temporalment poden constituir 

una mena de "comunitat" en que les relacions de poder es perpetuin 

sense gaires conflictes. D'altra banda, en la mesura que uns determinats 

grups social s aconsegueixin I'aprovació general del seu propi model de 

societat com el més idoni, esdevindran els grups socials hegembnics. 

Així, una estructura hegemónica descriuria la connexió entre el regim 

d'acumulació i el model de regulació, i dotaria a aquells grups social s 

hegembnics (els .que tenen la capacitat per a la reproducció del capital), 

el domini político-ideolbgic sobre la resta de la societat i el que pot ser 

més important, la legitimitat per exercir aquesta funció. Des d'aquest punt 

de vista, un projecte hegembnic es podria considerar com una estrategia 

política i institucional (i moral, cultural, etc) que encara que condicionada 

econbmicament, no es limitaria a aquesta esfera sinó que tindria una 

correspondencia amb la resta deis ambits presents en la vida social. 

Aquesta estrategia és identificada amb un programa general d'acció que 

tindria la finalitat principal de promoure els interessos del grup social 

hegembnic, i facilitar la construcció i la reproducció d'uns amplis blocs 

socials i electorals que facin possible la perduració d'aquest programa. 

D'aquesta forma, pot explicar-se que cada model de desenvolupament 

econbmic estigui caracteritzat per una estructura hegemonica i unes 

condicions de classe i reproducció institucional i normativa concretes. 

Així, I'establiment d'un model fordista va incloure un ampli compromís de 

classe, fonamentat en el projecte keynesia de l'Estat del Benestar; en 

aquest model, la c1asse treballadora va ser incorporada a un entramat 

institucional que afavoria els interessos del capital, perb amb una oferta 

paral.lela de modernització, igualtat d'oportunitats, majors possibilitats de 

consum, reforma social, i en general, la promesa d'un progrés econbmic 

segur, estable i duradero 

Per tant, en la mesura que I'estrategia que possibilita la consolidació del 

bloc social hegembnic respon a uns interessos predominantment econbmics, 

es pot entendre la coherencia interna d'un hipotetic quadrat, els vertexs del 

qual serien aquesta mateixa estructura hegemonica, el regim d'acumulació, el 

model de regulació i el paradigma tecnolbgic i productiu, i que integren una 

forma específica de desenvolupament i societat (grafic 2.2). 
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Grafic 2.2: Teories de la Regulació. Conceptes claus 

1 Paradigma tecnologic 1 .... • -----1 Regims d'acumulació 1 

I Models de regulació / .... ---·1 Estructura hegemonica / 

Font: Dunford (1990) 

2.4.- La "crisi" del capitalisme fordista i la possibilitat de diverses 
interpretacions possibles. Els factors de crisi 

Com es pot deduir de la lectura de les pagines anteriors, el model de 

desenvolupament capitalista hegembnic durant aquestes darreres decades als 

pa'isos més industrilaitzats, s'ha fonamentat en la conjunció entre processos 

de producció i models de consumo Els rapids increments de la productivitat 

aconseguits en I'esfera del paradigma tecnolbgic per I'aplicació deis principis i 

tecniques de gestió i treball tay/oristes i fordistes, van trobar una sortida en el 

mercat a partir de la millora del nivell de vida d'amplis sectors de la població, i 

de la corresponent creació de demanda efectiva; és a dir, un procés intens 

d'acumulació de capital basat en una producció industrial en massa d'uns 

productes de consum duraders i estandarditzats, i la introducció d'un seguit de 

mecanismes que contribu'ien i reforCfaven el seu consum, en un cercle eficaCf 

de creixement econbmic. I aixb en el marc regulador d'un Estat amb un paper 

forCfa intervencionista, sigui en un sentit econbmic (increment de la despesa, 

tutela en la regulació de les relacions salarials, etc), o bé social (difusió de les 

polítiques keynesianes); altrament dit, un capitalisme d'estat en un context de 

relativa pau laboral i d'entesa entre el sector empresarial i els sindicats, que 

fou la veritable essencia del Fordisme (Schoenberger, 1988). 

D'altra banda, aquestes polítiques socials de l'Estat havien d'assegurar la 

continu'itat del consum, inclús en el cas que determinats sectors de població 

restessin exclosos del mercat laboral (mesura amb que es pretenia aillar el 

model de desenvolupament de la naturalesa cíclica d'un regim d'acumulació). 

Aquest fou realment I'esperit de l'Estat del Benestar, una creació de les 
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democracies burgeses occidentals en una epoca en que I'ideal comunista 

despertava molt interes entre unes classes treba"adores insatisfetes a les 
regions europees més industrialitzades8. Es tractava d'establir un repartiment 

de la riquesa nacional entre els diversos grups socials, amb mesures com 

I'accés universal a I'escolarització i la sanitat, els subsidis d'atur, pensions de 

jubilació i invalidesa, un paper més decisiu deis sindicats en la garantia de les 

mi"ores social s i les condicions de treba", etc. Inclús, a nive" turístic, aixo es 
traduí en la creació d'un mercat turístic de masses a partir de la transformació 
d'uns espais i paisatges "verges" (sobretot litorals), i una nova disponibilitat 

personal i familiar merces a les prestacions adquirides per aquest benestar 
estatal (reducció de la jornada laboral, més temps de vacances i increment del 

pressupost disponible). 

Probablement, aquesta era I'única opció possible d'un funcionament més 
"huma" del model capitalista (en front de la logica del laissez faire) , i el reflex 

del miracle d'una moderna economia mixta (capitalisme amb una gran inversió 
pública i guia estatal). En definitiva, el Keynesianisme va neixer per corregir els 

excessos de I'acció del mercat, la "mercadolatria", i fou una mena de revolució 

passiva del capitalisme ates que el seu objectiu va consistir en mitigar les 
seves crueltats i abusos més evidents, per donar-Ii més eficacia. La revolució 
keynesiana va posar emfasi en la intervenció estatal selectiva, conjuntament 

amb I'adopció d'una activitat fiscal com a principal política economica. Per al 
seu inspirador -John Maynard Keynes-, una situació d'atur era el resultat de la 

caiguda d'una demanda efectiva i en conseqüencia, per tal de recuperar els 

. anteriors i elevats nive"s d'ocupació, era imprescindible la reactivació del 
sistema economic a partir d'una torta intervenció pública (Estefania, 1996)9. 

D'aquesta forma, l'Estat del Benestar no només va modificar les condicions de 
reproducció de la forga de treba", sinó que també va contribuir a I'estabilització 
del model de consum de masses i de I'estructura hegemonica en que es 
recolzava10. 

8 Segons Luís Racionero (1992), Es evidente que ninguna economía europea desde la Segunda Guerra Mundial se ha 
permitido el lujo de aplicar una economía de mercado pura, porqué las desigualdades sociales que ello hubiera 
acarreado habrían facilitado la subida del comunismo. Ya es triste ver que una cosa que se debería admitir por 
principios éticos, como es la solidaridad humana y la igualdad de oportunidades, se admitiera por miedo al 
comunismo. 

9 John M. Keynes (1883-1946), va demostrar que una situació d'atur no es ressolia automaticament a partir d'una 
major flexibilització salarial (en contra del pensament econ6mic classic), sinó a través d'una decidida intervenció 
pública (reducció deis ti pus d'interes per incentivar la inversió privada, promoció de les inversions públiques i 
redistribució de les rendes en favor de les classes socials amb menys recursos per tal d'incrementar el consum). 
10 En referencia al típic model de vida fordista -the American way oflife-, John A. Garraty i Peter Gay (1981: 315-316) 
afirmen que: La prosperidad general, la ausencia de temor a una gran depresión, la rápida expansión económica, el 
aumento en el nivel de vida de la población y en la calidad de los productos y servicios que se le ofrecían, fueron 
factores que convirtieron el período inmediatamente posterior a la guerra en una época de complacencia para la 

44 



Fordisme i Postfordisme. Un primer context tebric 

Ara bé, si I'objectiu principal del capitalisme és la continu'itat del model 

d'acumulació i la revalorització deis beneficis, a través d'un increment general 

del consum, la forma que adopta és la d'un desenvolupament de caire cíclic; 

en aquest sentit, la historia ens mostra alguns esdeveniments que recorden 

I'acció deis cicles en un context capitalista (p. ex. el crack de la Sorsa de Nova 

York de 1929 i la posterior depressió social i economica). Així, tot sembla 

indicar I'existencia d'un acord general en afirmar que d'enya la fi de la Guerra, 

s'ha completat un d'aquests cicles -el fordista-, i que el compromís en que es 

va basar el creixement estable i durader d'aquest model de desenvolupament, 

comenya a fer fallida a partir deis anys 1970. No cal pensar en un únic factor 

desencadenant d'aquesta crisi, sinó que foren els seus mateixos principis els 

que van possibilitar I'inici del colapse i a fer visibles els seus Iímits tecnics i 

socials (Albertsen, 1988; Lipietz, 1986, 1987b; Lovering, 1989; Scott, 1988). A 

grans trets, cal entendre la crisi del model fordista com una articulació entre 

causes internes (I'assoliment deis seus propis límits d'existencia, sobretot pel 

que fa a I'oferta i la demanda), i externes (el procés d'internacionalització de 

I'economia) (Glyn, 1990; Holmes i Leys, 1987). El resultat final més evident 

d'aquesta situació crítica va ser el descens de la productivitat (un deficient 

funcionament del regim d'acumulació i paradigma tecnologic), la ruptura de la 

pau social i el qüestionament del regim de regulació i I'estructura hegemonica 

(la impossibilitat de continuar garantint les promeses de felicitat del model de 

desenvolupament). 

2.4.1.- Els factors de crisi del capitalisme fordista. La crisi global 

La Teoria de la Regulació és una de les opcions més valides a I'hora de 

donar explicacions sobre el funcionament del desenvolupament capitalista en 

epoques de creixement i estabilitat economica, pero també ofereix arguments 

en relació a I'aparició de tendencies i moviments de crisi envers un procés de 

reestructuració i transformació. En aquest sentit, a banda de poder agrupar les 

causes de la crisi fordista en dos grans grups (internes i externes), també fóra 

útil un exercici més detallat que consideri la situació particular de les variables 

mayoría de los norteamericanos. Para la mayoritaria clase media, la situación nunca había sido tan buena, y seguía 
mejorando a un ritmo espectacular. ( .. .) Un estilo de vida que hasta entonces había sido privilegio exclusivo de los 
estratos superiores de la sociedad, fue de pronto accesible no sólo para los empleados de 'cuello blanco' sino también 
para los obreros industriales y demás asalariados. 
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que hi intervenen. Amb aquest proposit, tot seguit, s'apunten cinc factors de 

crisi (Hirsch, 1991; Lipietz, 1987b, 1992): 

i) la crisi deIs metodes de treball i d'organització de la producció: la 

introducció a les unitats productives deis metodes i tecniques de treball 

tayloristes i fordistes, va ser I'inici d'un lent procés de desqualificació 

professional i personal de la forga de treball, accentuat per la separació 

de les tasques entre les corresponents a la direcció, planificació, gestió i 

control, i aquelles altres manuals (de "coll blanc" i "coll blau"). Aquest fet 

suposa I'aparició i consolidació en els processos de producció, d'un ampli 

col.lectiu de treballadors especialitzats en unes funcions i operacions 

repetitives, monotones, pesades i en termes marxistes, "alienado res" . 

Pero a la vegada, la difusió de l'Estat del Benestar i la universalització de 

I'educació entre aquestes mateixes persones, va afavorir I'increment de la 

seva autoconscienciació com a membres d'una classe social, i per tant, 

susceptibles d'integrar-se a forces sindicals amb un gran poder que, entre 

altres coses, demanaven un treball més satisfactori, digne i gratificador. 

En altres paraules, les organitzacions empresarials reclamaven a unes 

classes treballadores cada vegada més educades, la realització d'unes 

tasques que implicaven la manca d'iniciativa propia i la negació de la 

propia personalitat. 

En definitiva, aquest context comporta tot un reguitzell de conflictes, 

"microrevoltes" i vagues que a grans trets, van impedir la continu'itat de la 

revalorització del capital, i restaren eficacia al model d'acumulació i 

regulació capitalistes; els beneficis empresarials decaigueren, I'atur va 

sorgir com una amenaga real, i I'anterior pau fordista es va acabar per 

trencar; 

ii) En relació amb I'anterior, la crisi de l'Estat del Benestar implicava que 

el complex institucional dotat de la funció d'assegurar la integració 

fordista i la disciplina de la forga laboral, va esdevenir un impediment per 

al capital i el sector empresarial. Mentre I'activitat economica no creixia i 

I'atur pesava cada cop més sobre els recursos de I'estat benefactor, les 

administracions i finances públiques inicien un període de crisi (els estats 

vegeren augmentar les seves despeses i alhora perdre eficacia en la 

gestió). D'altra banda, i en un marc de creixement economic estable on 

aquestes administracions tenien un ciar paper intervencionista en les 
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economies nacionals (p. ex. en qualitat de demandant de béns i serveis al 

sector privat), les restriccions i dificultats economiques van su posar 

també una barrera interna per a I'acumulació del capita; 

iii) A aquests dos factors, cal afegir el fet que, en tant que fonamentat en 

I'articulació entre un sistema de producció (oferta) i un altre de consum 

(demanda), té lIoc també una crisi de la propia essencia del Fordisme, 

en el sentit que comencen a sorgir profundes contradiccions entre I'oferta 

d'una varietat de béns i articles for9a limitada, i la progressiva modificació 

deis habits de demanda i valors socials respecte aquest consumo Durant 

I'epoca "daurada" del Fordisme, la població va veure satisfeta en gran 

mesura, les prioritats més basiques i a la vegada I'accés a la demanda 

d'un determinat consum (és I'epoca en que es popularitza I'automobil, els 

electrodomestics, la construcció deis polígons de viven des per allotjar les 

grans onades d'immigrants, els primers viatges de vacan ces a les platges 

de la Mediterrania, etc). 

Pero de manera progressiva, es manifesta, primer el desig i després ja la 

necessitat, d'evolucionar cap a un mercat de consum més diversificat on 

els factors de la qualitat, diferenciació i distinció tinguessin una prioritat 

més alta. 8'arriba a un moment en que cal deixar enrera la competencia 

fins ara basada en la reducció deis costos de producció i preus de venda 

(economies d'escala), i advocar per la satisfacció de noves necessitats i 

el descobriment d'uns nous segments de mercats i consumidors més 

flexibles i de gustos i preferencies volatils, situació que el caracter rígid 

del paradigma tecnologic del sistema de producció fordista era incapa9 

d'afrontar. Aquest és el cas deis anomenats "béns posicionals", els que 

"posicionen" als seus consumidors (com p. ex. determinades practiques 
turístiques) o territoris (un camp de golf o una area residencial d'alt nivell), 

davant d'uns altres que es veurien perjudicats per la localització d'uns 

"mals posicional s" (uns atractius turístics obsolets, abocador o un entorn 

paisatgístic degradat) (Hirsch, 1977). 

En aquesta línia, s'ha argumentat que entre alguns sectors de la població 

aparegué una certa actitud d'hedonisme consumista, que aconsegueix 

una difusió a la resta de la societat, de tal manera que algunes pautes de 

consum que podien ser considerades abans com "Iuxoses", acaben per 

interioritzar-se i ser acceptades per tothom com un fet normal i quotidia; 
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d'altra banda, aixo suposaria una contradicció amb "la disciplina laboral 

tay/orizada i un suposat model de vida convencional de la vida familiar 

nuclear" (Albertsen, 1988: 35). El mercat inicial de consum fordista "en 

massa" continua tenint plena vigencia pero ara, a la dimensió quantitativa 

s'ha afegit una altra de qualitativa, en funció de la introducció de 

tecniques i metodes de producció flexible, el canvi i diversificació de les 

preferencies deis consumidors, i la possibilitat de nous agrupaments de 

turistes, "nínxols" o "segments de mercat", en funció d'un major espectre 

de les motivacions; 

iv) Un pilar decisiu en la consolidació del model fordista va ser la seva 

difusió més enlla deis pa'isos centrals envers el Tercer Món, i certament 

pot afirmar-se que la globalització de I'economia ja té lIoc a una escala 

mundial. A diferencia d'altres períodes capitalistes en que només uns 

capitals determinats -les mercaderies i els financers- s'internacionalitzen 

a través de la introducció del lIiure comer9 i les inversions a I'estranger, 

avui dia aquesta internacionalització també ha arribat al capital productiu 

(multinacionals). D'una banda, la transferencia de processos productius 

tecnologicament simples i estandarditzats, i afavorida per I'existencia de 

condicions molt favorables per al sector empresarial (sobrexplotació de 

ma d'obra i baixos salaris, relativa inexistencia de moviments sindicals, 

manca de controls mediambientals, etc); d'altra, la difusió del Fordisme va 

demostrar que aquest necessitava de I'exterior per intentar donar una 

sortida als excedents produ'its pel seu regim d'acumulació "en massa". 

Pero mentre el model productiu fordista anava adquirint un caracter 

global, el de consum no seguia aquesta mateixa tendencia ates que si bé 

els pa'isos tercermundistes i periferics havien adoptat aquest paradigma 

tecnologic fordista, per contra no s'hi havia desenvolupat encara una 

demanda autoctona, i per tant, el model de consum fordista fou gairebé 

inexistent (Lipietz, 1986; Schoenberger, 1988); 

v) Un altre element que cal tenir molt en compte en aquest context de 

crisi, pero que tradicionalment ha estat molt ignorat, és el de la situació 

de degradació de la natura i el medi ambient, és a dir, la crisi ecológica. 

Des d'aquest punt de vista, cal entendre que I'exit del Fordisme va ser la 

disponibilitat ilimitada de primeres materies i fonts energetiques a uns 

preus molt redu'its, la possibilitat d'explotar els recursos naturals sense 

cap reserva, i la utilització moralment acceptada per una gran part de la 
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població, del medi ambient com un abocador on dipositar els residus 

generats durant els procesos productius. L'element més característic de 

qualsevol sistema economic és la relació establerta entre I'ésser huma i la 

natura, en la qual es produeix una interacció en ambdós sentits: el primer 

transforma el segon com a conseqüencia de les seves activitats, i aquest 

serveix de suport físic, font de recursos i energia, i entorn que possibilita 

el desenvolupament de la vida humana (per al cas de les comunitats 

mineres, veure el capítol 8). 

Així, si bé a I'epoca fordista va tenir lIoc un creixement economic estable i 

durader, aquest no va estar exempt de greus perjudicis envers la natura. I 

avui dia, aquesta relació antagonica del Fordisme entre I'ésser huma i la 

natura ha arribat a un extrem tan preocupant, que no es pot assegurar 

que les futures condicions tecnologiques previsibles puguin manten ir les 

actuals bases de producció economica (p. ex. amb I'explotació de noves 

reserves de recursos, la millora en I'eficacia i el rendiment energetic deis 

processos productius, la recerca de materials substitutius, etc). 

El malbaratament deis recursos naturals que apuntalen el regim fordista 

d'acumulació, ha demostrat ser un element d'un redre9ament costós, tant 

en termes economics actuals (I'obligació de les accions correctores), com 

també socials respecte a les generacions futures (aquestes no han tingut 

I'oportunitat de participar en les decisions sobre el gaudi, us -i abús- deis 

recursos). Aquest aspecte resulta d'especial rellevancia per a I'objecte 

d'estudi de la investigació, per la implicació que té en relació al turisme 

com a activitat economica que, en la majoria de les seves modalitats, ha 

de recórrer a uns determinats recursos naturals (en termes generics, un 

paisatge). Com ja és sabut, el turisme nascut i difós a I'epoca fordista 

s'ha caracteritzat per una sobrexplotació del medi natural i el paisatge on 

s'ha localitzat, fet més que evident en el cas espanyol. 

En aquest sentit, només recordar el turisme litoral fordista com el cas més 

paradigmatic, i tot allo que en determinades situacions ha suposat: a) la 

transformació del paisatge original de les franges litorals del Mediterrani, 

que al cap i a la fi, va ser lIavors el principal atractiu turístic; b) problemes 

d'homogeneització, estandarització i sobredimensionament de I'oferta -el 

resultat de I'aplicació del paradigma tecnologic fordista a I'esfera turística; 
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c) els conflictes en la planificació territorial i d'usos del sol, d'abastiment 

d'aigua; etc. 

En canvi, i en termes generals, es pressuposa que un turisme de tipus 

postfordista pretén la compatibilitat de totes les seves activitats amb la 

protecció de la natura i el medi ambient, advoca per la diversitat de 

manifestacions possibles, i no atorga una maxima prioritat als objectius 

estrictament economics per damunt deis socials i intergeneracionals. 

D'altra banda, també s'intenta deixar enrera la idea de donar un excessiu 

pes al recurs natural, que no deixa de ser un factor d'atracció que pot ser 

exportat facilment per uns altres territoris competidors, a la vegada que 

són inc<?rporats altres tipus ~e recurs~s basats sobretot en el patrimoni 

huma i cultural. 

Així, el terme "postfordista" al.ludiria a una crisi de I'estandardització i 

massificació com a pautes de producció i de consum, segons la qual hi 

hauria una reacció deis consumidors contra una oferta homogenia i no 

diferenciada. De totes formes, el concepte de massificació potser no faria 

referencia tant a un aspecte quantitatiu sobre el nombre de visitants (com 

més n'hi hagi, més massificació), sinó més aviat al tipus de la destinació 

turística (com més gran sigui el grau d'homogenenzació i estandarització, 

més massificada) (Donaire, 1993). 

D'aquesta forma, es configura I'anomenada crisi global del Fordisme, 

és a dir, la contradicció entre una monopolització nacional de la producció i la 

seva posterior internacionalització, ates que la possibilitat de comerciar a una 

escala mundial va creixer més rapidament que la capacitat de satisfer al 

mateix nivell, una demanda paral.lela, alhora que la direcció del creixement 

mundial fou més difícil de controlar per part deis governs nacionals. En línies 

generals, la manca d'acords entre les multinacionals per equilibrar I'oferta i la 

demanda, entre els estats per establir una mena de "Estat supranacional del 

Benestar", així com també de convenis internacionals que regulessin diversos 

factors essencials (la durada de les jornades laborals, el cost de la ma d'obra, 

possibilitats d'accedir a un major consum, etc) i en definitiva, d'una autentica 

"regulació internacional", foren algunes de les causes que provocaren aquesta 

crisi global (Lipietz, 1982, 1987b, 1992; Harvey, 1989b). Tampoc cal oblidar la 

situació de regressió d'uns altres factors internacionals, i que foren els pilars 

per a la consolidació inicial del model de desenvolupament fordista (p. ex. 
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I'aboliment deis acords de Bretton Woods, la perdua del paper del dolar com a 

moneda internacional de canvi, la disminució de I'hegemonia deis Estats Units 

com a potencia mundial després de la guerra del Vietnam, etc)11 (Mardsen, 

1992; Scott i Cook, 1988). 

Amb tot pero, practicament no ha estat fins la decada deis anys 1980-90 

que s'ha reconegut i acceptat el caracter estructural -i no conjuntural- de la 

crisi que experimenta el regim capitalista-fordista, encara que només sigui 

perque al lIarg d'aquestes darreres decades, les economies deis pa'isos més 

industrialitzats s'han vist forgades a una important transformació interna a la 

recerca d'uns nous principis de regulació i acumulació, després del creixement 

durant "tres decades glorioses" (Boyer, 1994: 190). De la mateixa manera, 

també s'ha afirmat sovint que I'activitat turística ésta en crisi, quan segurament 

el que esta succeint és que ho esta un deis seus models. Retrospectivament, 

és més facil una explicació de les logiques que han dirigit en el passat els 

diferents regims de desenvolupament, ates que I'analisi historica proporciona 

nombroses evidencies a ulls de la situació del present. Pero tot i així, aquesta 

analisi no deixa de ser una tasca difícil, tant respecte les causes que han 

provocat una situació de crisi, com també les conseqüencies i noves possibles 

direccions i tendencies. 

Des d'aquesta perspectiva, s'acceptaria I'existencia de diferents variants 

del model fordista segons els pa'isos i particularitats nacionals (especialment a 

escala europea), i per tant, de la variabilitat d'analisis empíriques possibles; en 

aquest sentit, la pregunta que caldria formular hauria de ser la següent: com 

és pot diagnosticar les Iínies de recomposició d'un model de desenvolupament 

específic quan els processos que hi tenen lIoc són heterogenis, de vegades 

contradictoris, i quan en un mateix període es manifesten evolucions diferents 

entre més d'un país considerat? 

11 L'any 1944 va tenir lIoc la conferencia de Sretton Woods (New Hampshire, Estats Units) sobre diverses qüestions 
financeres i monetaries que s'havien d'aplicar un cop finalitzada la 11 Guerra Mundial. Els objectius principals foren 
evitar els desajustos monetaris anteriors al conflicte belic, promovent I'estabilitat deis tipus de canvi i afavorint un 
sistema multilateral de pagaments. amb I'adopció del patró or per regular els intercanvis internacionals, la constitució 
del Fons Monetari Internacional i del Sanc Internacional de Reconstrucció i Foment. En definitiva, propicia que els 
Estats Units esdevinguessin una nació privilegiada monetariament (el dolar fou la moneda de canvi internacional), i 
hegemenicament mundial. Aquests acords pero, foren abolits el 1971 a causa deis constants deficits en la balanya de 
pagaments deis Estats Units, que impedien la continu"itat de la convertibilitat del dolar en oro 
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2.5.- Existeix un successor al Fordisme? Algunesmanifestaciohs del 
capitalisme postfordista 

2.5.1.- El concepte de Flexibilitat: un 1er exemple de Postfordisme? 

Una analisi detallada de les transformacions experimentades per I'actual 

model capitalista de desenvolupament i de les seves conseqüencies, donaria 

com a resultat una conceptualització forga consensuada de la forma com s'ha 

desenvolupat el model fordista durant la segona me'itat de segle, tot i que hi 

predominaria el dubte a I'hora de descriure el seu regim successor (la revisió 

de I'extensa literatura que ha suscitat aquest tema en seria un bon exemple). 

Es podria distingir tres tipus de pensament que resumirien forga bé les visions 

existents: la pessimista, I'optimista, i I'esceptica (Phillimore', 1989), és a dir: a) 
la que afirma que aquest nou model de desenvolupament encara no es pot 

identificar (entre altres, Clarke, 1990; Graham, 1992; Lovering, 1990; Pollert, 

1988; Sayer, 1989; Tickell i Peck, 1992); b) una altra que advocaria per una 

posició contraria (Gertler, 1988; Harvey, 1987; Moulaert i Swyngedouw, 1989; 

Schoenberger, 1988); i c), per últim, la que no es decanta per cap de les dues 

anteriors opcions (Curry, 1993; Dunford, 1990; Mardsen, 1992). 

Amb tot, malgrat aquesta incertidumbre i la divisió d'opinions existents, la 

idea forga acceptada és que el model capitalista que ha caracteritzat la vida 

social i economica de molts paTsos industrials a les darreres decades, d'una 

forma o altra, s'ha transformat radicalment (o esta fent-ho), bé per apuntar cap 

a unes altres direccions, o bé tan sois per canviar el seu "maquillatge"12. De 

totes formes, i malgrat aquestes limitacions tebriques i conceptuals, I'intent per 

diferenciar aquests dos regims capitalistes resulta forga útil perque a efectes 

turístics, sí que és evident I'existencia d'unes determinades practiques 

postfordistes que o bé, abans encara no s'havien manifestat, o simplement 

eren tan minoritaries com per tenir una més gran difussió entre la societat. 

En molts pa'isos, especialment aquells que experimenten més durament 

les conseqüencies d'aquesta transició entre dos models capitalistes diferents, 

el concepte de "flexibilitat" ha guanyat molta popularitat i esdevingut la darrera 

12 M. Dunford iD. Perrons (1994). afirmen I'absencia d'un model de regulació i acumulació adient i substitutori d'un 
altre anterior, fet que resta pales en I'existencia d'una epoca contemporania de ferotge competencia i inestabilitat 
macro-económica, que pot fer inhibir el creixement d'aquelles societats i economies regionals més potents. Com han 
deixat de manifest les darreres recessions deIs anys 1990. no són únicament les economies i espais regionals més 
febles els que han experimentat les dificultats economiques i territorials més greus, sinó que aquelles economíes 
metropolitanes i els nous espais industrials que tingueren exit a la de cada anterior, també han experimentat durament 
les conseqüencies d'aquests períodes de crisi. 
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"contrasenya" que pot fer obrir la porta de sortida d'aquesta crisi. Existeix una 

tendencia forya usual a I'aplicació de diferents accepcions a aquest concepte, 

com la que fa referencia a I'aparell productiu afavorida per la introducció de les 

noves tecnologies, la del mercat de treball que elimini les suposades rigideses 

laborals del Fordisme, la deis canvis en els models de consum (aparició de 

"nínxols" o segments de consumidors diferenciats), i I'exit o fracas d'alguns 

territoris en I'adaptació als nous parametres del regim d'acumulació. Des d'un 

punt de vista turístic, aixo té la seva traducció en la coexistencia de diferents 

modalitats, algunes de les quals podrien classificar-se de típicament "fordistes" 

o "postfordistes"; I'exemple més ciar és el del turisme estival de sol i platja 

difós amb I'estabilitat economica i social de I'epoca fordista, que no deixa de 

ser I'oferta d'un bé de consum estandarditzat i massificat dirigit a un mercat 

que respon a una demanda homogenia. 

Per contra, en I'actual model suposadament postfordista, el procés de 

diversificació i desestandarització de les ofertes turístiques és una realitat 

inqüestionable, al mateix temps que la seva difusió per uns altres territoris que 

anteriorment estaven especialitzats en unes altres activitats economiques (en 

especial, pero no únicament, els d'interior i rurals). Precisament són aquests 

territoris els que s'han beneficiat sobretot d'uns factors que a nivell turístic, han 

aparegut de nou o tingut un impacte més gran en aquest període Postfordista: 

i) I'extensió del turisme i les oportunitats de lIeure, nous valors culturals i 

de consum; 

ii) I'especialització o "individualització" deis consumidors que exigeixen la 

diferenciació de les ofertes; 

iii) la globalització de la informació i el seu accés des de qualsevol indret; 

iv) la millora de les comunicacions i mitjans de transport; 

v) reorganització deis períodes vacacionals (més temps i dividits al lIarg 

de I'any); 

vi) I'aplicació deis principis de planificació territorial, marketing i promoció, 

no només a les activitats estrictament turístiques, sinó també al paisatge i 

al medi ambient on aquestes es poden en practica; etc. 
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Les concepcions teoriques i empíriques de la idea de "flexibilitat" han 

estat molt considerades des del punt de vista de les seves implicacions, tant 

pel que fa a les noves organitzacions espacials de la producció, com també de 

les relacions laborals que impliquen. D'una banda, aquella producció en massa 

fordista ha deixat de ser la més idonia ates que els models de consum actuals 

s'allunyen de I'excessiva estandardització, i reivindiquen una major qualitat i 

diferenciació de I'oferta. Aixo pero, només fóra possible amb la introducció deis 

avengos en les tecnologies de I'automatització i informació, la reducció global 

deis costos productius i una contínua millora en la formació de la me. d'obra; 

d'una altra, les economies d'escala del model fordista són substitu'ides, a 

voltes complementades, per unes altres que implicarien una nova organització 

interna de les empreses i les seves relacions mútues, a través de nous 

principis de competencia i subcontractació (la "desintegració" de la producció), 

alhora que suposaria una més important mobilització deis recursos locals. 

Paral.lelament, també és logic pensar que segons I'esquema regulacionista, 

les condicions socioeconomiques del procés d'acumulació i regulació 

postfordista es modifiquin radicalment amb la reorientació de les polítiques 

keynesianes, en el sentit que aquestes han deixat de ser les més aptes per a 

aquest nou model de desenvolupament. Fonamentalment, aquesta concepció 

su posa que la crisi del Fordisme té el seu origen en la contradicció entre unes 

tecniques de producció industrial molt rígides, i I'aparició d'una demanda que 

cada cop ha esdevingut més variable i exigent. 

A un nivell empíric i d'impactes espacials derivats d'aquest nou context, hi 

ha hagut un seguit de fenomens que han esdevingut en temes recurrents en 

I'extensa literatura económica postfordista i que IIuny de ser representatius del 

dinamisme capitalista observat en els darrers temps, s'ha comés I'error de 

considerar-los com a models generals explicatius. El fenomen deis anomenats 

"nous espais o districtes industrials" i la "industrialització difusa" i les seves 

manifestacions espacials, són un deis temes més estudiats i un exemple de 

I'associació entre I'especialització productiva, la intensificació de I'aglomeració 

espacial, el creixement de noves regions industrials i el declivi d'unes altres. 

Un altre deis temes que han esdevingut tópics de la investigació fa referencia 

a les innovacions introdu'ides pels metodes japonesos de producció industrial 

"a la carta" o just-in-time, en gran part afavorits per I'ús de noves tecnologies 

en els camps del disseny, tele-comunicacions, la informatica, I'electrónica, etc; 

així, expressions com Just-in-Time, Computer-Aided Manufacturing- (CAM), 
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Computer-Aided Design (CAD), Total Quality Control, Yield Management, etc, 

són avui dia molt conegudes i han entrat a formar part del vocabulari quotidia 

empresarial. En qualsevol cas, es posa de manifest I'existencia d'unes noves 

estrategies de producció i gestió que destaquen per una organització del 

treball particular, una major implicació deis recursos endogens, la resurrecció 

del paper de les comunitats d'ambit local, i I'orientació de les economies local s 

i nacionals cap la integració global (Amins i Robins, 1990). 

Pero aquests dos exemples són també una bona mostra del que abans 

s'ha comentat sobre I'error que suposa el fet de considerar certs fenomens 

que agrupen un nombre dispers i heterogeni de regions, com si es tractessin 

de les manifestacions territorials per se del nou regim d'acumulació capitalista. 

En aquest sentit, el cas deis districtes industrials no només ha de ser analitzat 

a partir de la variable de I'estructura industrial simplement, sinó que també cal 

tenir en compte els components histories, polítics i territorials específics. En el 

segon cas, s'ha comés I'error de generalitzar aquest model a partir d'un únic 

sector productiu, en el sentit que gran part de la literatura de la geografia 

economica postfordista s'ha inspirat en els canvis ocorreguts en el sector 

I'automobilístic; certament, aquest sector industrial va ser adoptat com a punt 

de referencia per conceptualitzar el Fordisme, i en can vi també és segur que 

no tots els altres sectors productius han assolit un nivell d'intensificació i 

tecnologic similar, amb la qual cosa no segueixen I'exemple d'aquest sector 

indústrial (Gertler, 1988). Aixo no implica pero, que uns altres sectors no hagin 

de cercar formes d'adaptació als nous canvis en I'organització de la producció, 

en les relacions laborals i en I'aparició d'uns nous mercats de consumo És 

precisament aquesta diversitat manifesta d'espais i graus d'implicació amb el 

nou regim (en funció de I'activitat), juntament amb la coexistencia amb alguns 

deis tradicionals espais productius típicament fordistes, la causa que fa aixecar 

molta polseguera sobre la cohesió teorica i empírica del Postfordisme. 

Una altra de les dimensions que ha gaudit de molta acceptació respecte 

la investigació del regim capitalista postfordista, és la de la reorganització de 

les relacions i mercats laborals, en la direcció d'una clara tendencia cap a una 

major flexibilitat; segurament amb la implementació de les noves tecnologies i 

la introducció de nous esquemes i principis de gestió a les unitats productives, 

la flexibilitat laboral ha esdevingut una estrategia reclamada molt sovint des del 

sector empresarial com una condició necessaria per no perdre nivells de 
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competitivitat, alhora 'que aJavorida per' I'aplicació progressiva de polítiques 

governamentals neoliberals, que han desacreditat el vell keynesianisme. 

Caldria entendre la Flexibilitat com un mecanisme de redefinició de les 

condicions laborals, contractes de treball i qualificacions i categories, d'erosió i 

perdua d'influencia de les organitzacions sindicals, i d'eliminació d'anteriors 

barreres i trabes legals per a la reducció de les plantilles en situacions de crisi 

(veure Atkinson, 1984; Morgan i Sayer, 1985; Morris, 1988; Wood, ,1989). Així, 

un deis seus resultats més clars ha estat la marginació d'una part de la ma 

d'obra, mitjangant les modalitats "secundaries" de producció, i que inclouen la 

subcontractació (fragmentació espacial de la producció), el treball temporal o 

eventual, per torns, a temps parcial, a domicili, informal, etc, en un intent per 

incrementar el treball periferic o de periferitzar-Io. 

En consonancia amb aixo últim, una altra de les implicacions d'aquesta 

flexibilitat laboral és la fragmentació i polarització del mercat de treball entre un 

de "privilegiat" i un altre de "periferic", ambdós diferenciats per I'estabilitat i 

durada deis contractes, responsabilitats i condicions de la feina, salaris, les 

possibilitats de promoció, la difusió de la contracció a través de lesempreses 

de treball temporal, etc (Córdova, 1986; Hadjimichales i Vaiou, 1990; Hudson, 

1989; Robinson, 1991; Salinas, 1982; Standing, 1986). I amb una perspectiva 

de la geografia del genere, destacar també el procés de "generització" laboral 

que als darrers temps s'ha anat accentuant, paral.lelament a una precarització 

i informalització de les oportunitats de treball. La dona apareix com la "víctima" 

més "idonia" per ocupar alguns tipus de feines, perque freqüentment ha de 

compaginar el seu tradicional rol a la unitat familiar amb una altra ocupació 

laboral (sigui externa o en aquesta mateixa, com el cas del treball a domicili)13. 

I malgrat que I'aproximació regulacionista ha passat per alt la participació de la 

dona en el mercat de treball (Baylina, 1996), no hi ha dubte que actualment ha 

esdevingut I'element central del que s'anomena una "reserva laboral", que és 

susceptible de ser utilitzada i desestimada depenent deis imperatius del procés 

de producció (veure Garcia Ramon i Cruz, 1995; Phizacklea i Wolkowitz, 1995; 

Sabaté, 1995; Stratigaki i Vaiou, 1994). 

13 Els estudis de turisme en que s'ha aplicat la variable del genere són molt escassos. i no és fins a principis deis 
anys 1990 quan aquesta tematica ha comenr;:at a atreure un cert interes i inquietud, que ha culminat -fins el moment
amb obres com la recopilació de treballs per part de Kinnaird i Hall (1994) i el monografic de la destacada revista 
Annals of Tourism Research (1995); caldria citar-ne pere, unes al tres referencies per les seves importants aportacions 
teeriques i empiriques: Canoves et al. (1995), Caballé (1997), Garcia Ramon et al. (1995), Ireland (1993), Jordan 
(1997) i Little (1991). 
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Pero si bé a escala global és certa la manifestació d'aquesta tendencia 

cap a una nova configuració espacial del mercat laboral, en base a processos 

de relocalització d'activitats economiques i de segmentació de la forc;a de 

treball (en funció de criteris tecnics, socials, genere, etc), també caldra tenir en 

compte les modificacions en el sistema d'intervenció estatal en I'acumulació 

economica i regulació social. La reestructuració de l'Estat -derivada de factors 

com la privatització de les empreses públiques, la desregulació de I'economia i 

la societat, reforma deis sistemes impositius i I'austeritat fiscal- afavoreix 

I'aparició de noves formes d'organització i gestió públiques del territori més 

flexibles, que emfatitzen els nombrosos particularismes local s i regionals. Una 

prova fefaent és I'auge en els darrers anys, deis estudis de desenvolupament 

endogen (veure Baker, 1993; Furió, 1994; Hall, 1995; Lipietz, 1993; Vázquez 

Barquero, 1991; Welch, 1993). Es tractaria d'una relació simultania entre la 

reciprocitat i I'oposició de la dimensió local i global deis fenomens (Iocalisme i 

globalisme), i d'analitzar no tan sois la dinamica interna deis territoris, sinó 

també I'impacte deis processos economics i social s generals que actuen a 

múltiples escales (taula 2.2) 

2.5.2.- L 'emfasi en el desenvolupament endógen: un 20n exemple de 
Postfordisme? 

El procés d'acumulació i regulació, a més de temporal, presenta també 

un caracter fonamentalment geogratic, i aquesta geografia té dos components: 

un focus d'atenció sobre els 1I0cs o localitats (com a indrets particulars) -i que 

són estatics i resistents als canvis-, i un altre sobre I'espai (més abstracte) -i 

que és dinamic i subjecte a contínues transformacions. Davant la globalitat 

deis processos de reestructuració deis sistemes productius, s'estableix una 

mena de tensió -creativa i destructiva- entre la inercia deis lIocs i els fluxos 

constants (de mercaderies, informació, mobilitat personal, turistes, etc) que es 

difonen per I'espai (Harvey, 1985). La destrucció genera creació, que a la 

vegada provoca també destrucció, essent aquesta relació dialectica i historica 

entre aquestes dues forc;es oposades -el moviment i la fixació, el 1I0c i I'espai-, 

la que ha sustentat el model de desenvolupament capitalista (Barnes i Hayter, 

1992), en el qual cada nova fase de transformació s'ha d'articular amb les 

condicions local s previes existents (Coscuela, 1991; Massey i Meegan, 1989). 
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Taula 2.2: El procés productiu industrial del Fordisme i Postfordisme 

Procés productiu fordista Procés productiu postfordista 
del sector industrial del sector industrial 

- Economies d'escala; - Economies d'abast; 

- Producció en massa de béns, homogenis; - Producció en series petites de varietat més 

- Maquinaria especialitzada,"inflexible"; amplia de productes més "personalitzats"; 

- Estandardització de béns elaborats; - Segmentació del mercat. Nínxols de 

- Estrategies de just-in-case i grans stocks; consumidors; 

- Producció localitzada a prop deis prove"idors - Tecnologies d'informació i rebotica; 

o fonts d'energia o de les materies primeres; - Estrategies de just-in-time; 

- Concentració industrial (integració - Subcontractació d'aquelles funcions no 

vertical i horitzaontal, en menor grau) estrategiques. DesintEillració vertical 

Les practiques laborals fordistes Les practiques laborals posfordistes 

- Inflexibilitat numerica i funcional. - Flexibilitat numerica i funcional 

- Tasques senzilles i executades per una ma - Segmentació del mercat laboral entre els 

d'obra molt especialitzada; grups de treballadors "centrals" i "periferics"; 

- Escassa formació professional - Precarització del mercat laboral 

El procés de consum fordista El procés de consum postfordista 

- Consum de masses; - Consum individualitzat; 

- Consumidors inexperts, motivats pel preu - Consumidors més experimentats i exigents 

- Major volatibilitat en les preferencies deis 

consumidors; 

- Interes creixent per les formes de consum no 

"massives" 

Font: Elaborat a partir de loannides i Debbage (1997) 

En aquest context general, les comunitats han de ser capaces de donar 

una resposta eficag als problemes que se'n puguin derivar, amb la intervenció i 

implicació deis corresponents governs local s i regionals, i la dinamització i 

ajustament de les seves bases de producció. Ates que les actuacions de les 

administracions centrals s'han dirigit cap a una clara preferencia per aquelles 

estrategies destinades a controlar i reduir els desequilibris macroeconomics 

(inflació, deficit públic, deficit de balanga de pagaments, etc), els gestors locals 

han de ser conscients de la gravetat del procés de reestructuració productiva a 

nivell internacional, i deis seus efectes més propers i immediats (com una taxa 

d'atur elevada). Les autoritats locals es veuen forgades també a incrementar 

les iniciatives de creació de treball i captació d'inversions, i així p. ex. una de 
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les que han rebut més atenció és la formació d'una especificitat i diferenciació 

territorial i local respecte altres espais competidors, i que s'ha vist afavorida 

per I'ús i difusió de tecniques de marqueting i promoció aplicades a les unitats 

territorials (les autoritats esdevindrien en "alcaldes-empresaris"). Similarment, 

aquestes tecniques també s'han aplicat a I'ambit de les activitats turístiques, 

des del moment que ja no és vigent I'antiga premissa d'un mateix missatge per 

a tothom, sinó que el que s'imposa actualment és el marqueting diferenciat, 

dirigit a les diverses tipologies de clients i territoris. 

En aquesta línia, sovint es fa ús de la maxima "pensar globalment-actuar 

localment", amb I'argument que si bé la majoria deis problemes actuals tenen 

unes causes globals, les respostes més efectives s'han de formular des d'una 

escala local (un procés de "glocalització" -Peck i Tickell, 1994b: 307). Aquests 

dos mateixos autors afirmen pero, i amb una visió crítica, que realment no 

existeix una dimensió local, i que si aquesta ha adquirit molta preeminencia no 

és perque hagi proporcionat una resposta als processos de canvi, sinó per 

haver estat adoptada com una tactica comuna. En un clima de "dramatica" 

competencia territorial, les localitats s'han inclinat per unes estrategies de 

desenvolupament que rarament són locals, sinó més aviat similars i quasi 

universals: "reciclatge" educacional i professional de la ma d'obra en atur, 

erosió de les prestacions i drets social s adquirits, marqueting territorial, etc. En 

conseqüencia, no té lIoc un fenomen de particularització i diferenciació entre 

localitats i en canvi, sí una uniformització de les estrategies adoptades. De fet, 

aixo mateix esta succeint en el cas de I'anomenat "turisme alternatiu", en el 

sentit que la difusió que esta assolint als darrers anys implica que I'oferta sigui 

cada vegada més similar i homogenia, produint-se en certa forma, un procés 

de "massificació qualitativa", una estandardització de I'oferta. 

Paral,lelament, hi ha qui opina també que aquestes estrategies locals de 

desenvolupament es troben encara en fase experimental, existint una certa 

ambigüitat i confusió entre els gestors locals a I'hora d'aplicar aquestes 

polítiques (Vázquez Barquero, 1991); així, es podrien donar situacions com les 

següents: a) la implementació de mesures diverses (creació d'empreses de 

capital local, protecció i preservació del patrimoni historic, cultural i ambiental, 

etc); b) la inexistencia de marcs legals i institucionals clarament definits; c) el 

malbaratament de recursos economics; d) utilització d'uns recursos provinents 

59 



Fordisme i Postfordisme. Un primer context teoric 

de fonts de finan9ament dissenyats per a unes altres finalitats); e) dificultats de 

coordinació entre els agents implicats; etc14• 

2.5.3.- El Postmodernisme: un 3er exemple de Postfordisme? 

En el debat sobre Fordisme, Postfordisme i processos de reestructuració 

economics i espacials, un altre tema d'estudi que més atenció ha aconseguit 

atreure, és el que se centra en com totes aquestes manifestacions tenen el 

seu reflex en les esferes social, cultural i ideologica; més concretament, com 

I'aparició i consolidació d'uns nous models de societat prenen cos i forma en 

allo que s'ha anomenat Postmodernisme. Per contra, la variable turística des 

d'un punt de vista Postmodernista (també adoptada com una estrategia de 

diferenciació i competencia territorial), és poc tractada en comparació amb uns 

altres temes d'estudi, malgrat que resulta perfectament coherent de parlar-ne, 

en oposició a un turisme fordista amb el qual ha de conviure. Un deis trets més 

característics del Postmodernisme seria I'articulació d'una concepció particular 

de la natura, i com aquesta ha estat redefinida per ser incorporada al fenomen 

turístic com a recurs; per tant, la natura dependria en una gran part de les 

practiques socials, incloent-hi evidentment les turístiques. 

Com ja s'ha comentat, en aquesta nova fase d'acumulació i regulació 

capitalista, té lIoc el declivi de I'anterior paper preeminent de l'Estat fordista 

com un instrument regulador i intervencionista en I'economia i la societat, bé 

per raons purament economiques (manca de recursos propis per fer tront a les 

despeses creixents de I'Estat del Benestar), bé ideologiques (desprestigi de les 

polítiques keynesianes de creixement i distribució de la riquesa, enfonsament 

de la socialdemocracia europea i ressorgiment del neo-liberalisme). En termes 

generals, la intervenció estatal mostra una clara tendencia regressiva, deixant 

un espai d'actuació més gran a les forces del mercat i a la iniciativa privada i 

individual (p. ex. a través de la privatització de monopolis empresarials públics 

-el "capitalisme popular"-, o la supressió o erosió progressiva de les antigues 

conquestes socials), a la vegada que es transforma en un model d'estat de 

tipus més empresarial. Tal com afirmen Alonso i Conde (1996: 96), "el Estado 

14 Un exemple d'aquesta competencia territorial insolidaria entre localitats és el que tingué IIoc amb I'incendi de la 
fabrica d'avellanes Sorges (Reus), a principis de 1996, en un moment d'importants manifestacions deis productors 
avellaners local s en contra del tracte preferent que revia I'avellana turca per part de la Unió Europea. Davant la 
possibilitat de continuar la producció en uns altres indrets, els seus propietaris van comen9ar a rebre ofertes d'altres 
localitats per tal d'establir-s'hi. La fabrica pero, ha continuat finalment a la localitat tarragonina. 
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no puede mostrarse como socialmente eficaz porqué si lo hace deja de ser 

económicamente eficaz", 

Aquest nou model d'Estat, hegemonicament legitimitat per les victories de 

les polítiques neoliberals (el Reaganisme i el Thatcherisme) , tendira a posar en 

practica diferents iniciatives que entre altres coses, implicarien el següent: a) 

retallada de les despeses estatals i una polarització social "postmoderna" 

(Scott i Cooke, 1988: 243); b) el foment del procés d'acumulació a través deis 

mecanismes de la flexibilització del mercat de treball i I'economia informal 15; c) 

la reafirmació de les relacions de mercat i de competencia "pura i dura", no tan 

sois en I'ambit productiu, sinó també a la resta de les esferes de la vida social 

(i que deixara de la ma del propi individu la responsabilitat del seu propi exit o 

fracas); i d) la perdua de influencia i representativitat d'una gran part de les 

organitzacions sindicals16, 

En aquest context postmodernista, el funcionament de l'Estat també s'ha 

vist afectat per una transformació profunda de les seves estructures de gestió, 

des de diverses direccions; primer, un procés d'internacionalització "des de 

dalt", que ha suposat la progressiva eliminació de les fronteres estatals i un 

paper més actiu de les agrupacions regionals de pa'isos (la Unió Europea); 

segon, un altre de descentralització i perdua del tradicional rol centralitzador 

deis governs nacionals "des de baix", a favor deis organs administratius locals i 

regionals (en teoria més propers a I'individu i conscients de les especificitats 

concretes); i tercer, la transformació de la societat "des de dins", amb un 

creixement del sector serveis, unes noves estrategies de professionalització, i 

I'aparició d'una nova estratificació social (Lash i Urry, 1987), A més, com l'Estat 

tendeix a adoptar aquesta actitud clarament "empresarial", també haura de 

tenir en compte aquesta atmosfera d'absoluta globalització de I'economia, pel 
risc que poden su posar factors com la volatibilitat i el caracter especulatiu de 

moltes de les inversions, i la competencia territorial que s'estableix entre els 

diferents nivells d'administració per tal de captar qualsevol inversió pública i/a 

15 Sembla que un deis pai'sos europeus que més han apostat per aquesta flexibilitat laboral és el Regne Unit, on a 
banda d'afavorir una disminució de la taxa d'atur a uns nivells fonta baixos, ha suposat també grans desigualtats 
socials i laborals, la reducció de I'Estat del Benestar i un mercat de treball allunyat de I'europeu i més a prop de 
I'america (El Periódico, 1996). 
16 F. Moulaert i E. A. Swyngedouw (1989) estableixen una diferenciació irenica entre el paper de l'Estat del Benestar i 
el doble rol de I'estat Postfordista, com a empresari i com a 'menjador de beneficencia' (una visió molt conservadora, 
anti-keynesiana i partidaria del lliure mercat). En aquest sentit, P. Ibarra et al. (1991: 739) afegeix també que: El 
estado está ·para que todos los individuos (excepto los marginales) puedan enriquecerse en desigual -la desigualdad 
es natural- pero en suficiente medida. (. .. ) El gran éxito del proyecto ideológico dominante es haber convertido en 
mentalidad -naturalidad no traumática- las propias disfunciones del sistema. La respuesta social ante el rechazo de 
sus demandas, no será cuestionar al sistema sinó criticar, con mayor o menor actitud, a personas concretas y 
delimitados grupos en él insertados. 
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privada. En altres paraules, 'els individus i' els territotis han d'afrontar per ells 

mateixos les condicions imposades pels nous parametres ideologics i polítics 

del Postfordisme / Postmodernisme, mentre que I'anterior benestar estatal del 

paraigües fordista es desprestigia progressivament (Alonso, 1992). 

El Postmodernisme ha esdevingut tan popular en determinats ambits 

científics d'investigació social que, juntament amb els conceptes de Fordisme i 

Postfordisme, ha esdevingut gairebé un clixé o una expressió estereotipada, 

malgrat que els tres són utilitzats en I'estudi del desenvolupament capitalista 

contemporani, perque són considerats com contextos de referencia economic, 

social, polític o cultural d'un regim capitalista (Albertsen, 1988). En el seu 

origen, i a grans trets, el Postmodernisme és una crítica al poder de la raó i a 

la noció de progrés i modernitat desenvolupada en el període de la Il.Iustració, 

un atac a la seva racionalitat i epistemologia, i que advoca per un relativisme 

del coneixement huma de cara a una millor comprensió del món. L'anterior 

recerca modernista d'una veritat absoluta i una teoria unificada topa amb la 

visió Postmodernista de no admetre I'existencia deis sistemes de pensament 

globals i totalitzadors, i suggereix també un eclecticisme esceptic d'elements 

provinents de diversos sistemes respectuós amb les diferenciesi tensions 

existents entre els seus elements (Gregory, 1989). Més enlla d'aquesta visió 

filosofica, el Postmodernisme és relativista en afirmar que la vida social no 

esta dotada d'una coherencia global ni d'una logica profunda, i que les seves 

raons d'ésser són la diferenciació, singularitat i imprevisibilitat, la complexitat i 

la paradoxa del món real (Coscuela, 1993). 

Aquest Postmodernisme17 és descrit com un "paradigma cultural" (Lash, 

1990: 4) dotat amb una configuració espacial i temporal, en una determinada 

societat i moment historic (com al seu moment ho va ser el context cultural de 

I'epoca del Romanic, Gbtic, Renaixement, Modernisme, etc); és a dir, que 

histbricament ha existit un paral.lelisme entre el regim econbmic d'acumulació, 

el model de regulació social, i el paradigma o regim cultural (interpretat com la 

producció cultural d'una societat concreta, amb totes les seves manifestacions 

possibles). Així, la idea que una su posada cultura postmoderna estigui lIigada 

a un canvi radical en el conjunt de la societat gaudeix d'una gran acceptació, i 

en general es relaciona el Postmodernisme amb el transit a un altreestadi 

17 En 1979 el pensador trances Jean Franr;:ois Lyotard publica un IIibre La condition postmoderne en que parlava d'un 
concepte nou adoptat previament als Estats Units (el de Postmodernisme). i que desseguida va ser assimilat per la 
intel.lectualitat gal.la (Baudrillard. Foucault. etc). La consigna era que la II.lustraci6 i la seva concepció del progrés i 
ra6 estaven morts. i que el Modernisme (entés com el culte envers la ciencia) havia arribat a la seva ti (Molist. 1997). 
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capitalista o una societat "postindustrial", de la "informació" i "consumista" 

(Betz, 1992; Jencks, 1986; Lyotard, 1986), que tindria una "nova totalitat social 

amb els seus propis principis d'organització" (Featherstone, 1988: 198). 

Pero malgrat ser un instrument analític valid per a I'estudi deis lIigams 

existents entre les transformacions socials, economiques, territorials, culturals i 

polítiques del model actual de desenvolupament, el Postmodernisme és un 

concepte pie de controversies i confusions, i obert a moltes interpretacions; 

alhora, ha estat aplicat (i manllevat de) a moltes disciplines, sovint alienes a la 

Geografia (com I'arquitectura, antropologia, música, teatre, sociologia, cinema, 

literatura, teoria i crítica social, art, filosofia, etc), com si estigués dotat d'una 

naturalesa d'ubiqüitat, de ser present a tot arreu -inclús s'han llistat fins a uns 

30 significats diferents del terme (Hebdige, 1987). De totes formes, la majoria 

d'aquests significats poden ser agrupats en tres blocs: primer, en un sentit 

estetic per fer referencia a les darreres tendencies sorgides en el camp de I'art 

i altres d'afins; segon, la idea d'una transició contemporania envers una nova 

condició cultural, de societat, i consum postmoderna; i tercer, com una forma 

de pensament, coneixement o recerca científica i academica (Oear, 1988; 

Gandy, 1996). Aleshores, I'ús d'aquest concepte resulta for9a controvertit 

perque implicaria la delimitació del seu significat real i endinsar-se en uns 

altres camps d'analisi de les Ciencies Socials, i també la identificació de la 

família deis termes que se'n poden derivar i els seus oposats: modern / 

postmodern, modernitat / postmodernitat, modernització / postmodernització, 

Modernisme / Postmodernisme, societat industrial / postindustrial, etc (veure 

Betz 1992; Featherstone, 1987; Foster, 1985; Habermas, 1981; Jameson; 

1984; Kellner, 1988; Krippendorf, 1986; Lash, 1990). 

Probablement, pot afirmar-se que I'actual model de desenvolupament 

capitalista ha aconseguit la seva difusió a totes les esferes de la vida humana i 

social, incloses les de la producció cultural i científica, les quals han adquirit 

unes noves funcions socials i economiques diferents a les originals. Ambdues 

no només són objecte d'un procés de mercantilització pel fet que suposen una 

part cada vegada més important deis PIBs nacionals a molts pa'isos, sinó que 

també les seves finalitats s'han vist transformades. El nou significat otorgat a 

la cultura com a valor de canvi ha fet esvair el seu primitiu valor d'ús -sovint 

associat a la crítica social respecte la tendencia a I'ocultació de les relacions 

de producció i el desenvolupament desigual-, i per tant, el que abans era un 
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enclavament d'ambit artesanal inserit en una societat capitalista, actualment 

s'ha inscrit de pie en la circulació del capital. 

La interrelació entre economia i cultura resta pales en el fet que aquesta 

producció cultural hagi esdevingut un article més de consum (de vegades 

inclús, transformada en espectacle), amb I'objectiu de proporcionar beneficis a 

partir d'una inversió, i aixo implica que ara ja tot es trobi en venda, bé en forma 

d'articles de consum tradicionals, manifestacions artístiques, cinema, natura, 

patrimoni historic·i cultural, música, literatura, etc18• Aquesta mercantilització 

també té lIoc en els ambits academics, de tal manera que a banda de I'objectiu 

d'aprofundir en el coneixement de la realitat, la recerca i avengos científics 

també poden estar guiats per criteris empresarials (p. ex. I'auge deis estudis 

de cartografia automatica i els sistemes d'informació geogratica, els estudis de 

mercat i marketing, d'impacte ambiental, etc). 

Tot en conjunt, s'ha utilitzat el concepte de "Iogica cultural" com una 

referencia a la relació entre practiques polítiques, culturals i intel.lectuals, i la 

consolidació de noves formes de regulació social s i economiques, associades 

a les transformacions globals i recents de les societats capitalistes més 

avangades (Jameson, 1984; Longhurst, 1991). De la mateixa manera que 

I'acumulació flexible i I'ascens al poder de les polítiques conservadores i neo

liberals durant els anys vuitanta, és la interpretació economica i política d'un 

nou model de desenvolupament capitalista, el Postmodernisme en seria el seu 

reflex en un ambit cultural, o la cultural c/othing (Harvey, 1987: 279). En línies 

generals, aquesta nova "escenificació" sociocultural i ideologica tendira al 

foment deis drets individuals i I'autodesenvolupament en detriment deis 

objectius col.lectius, reforgant en I'esfera personal i familiar aspectes com el de 

la privatitizació i descentralització, que ja tenen lIoc en I'esfera productiva. 

És d'aquesta manera com apareixen una altra vegada els dualismes que 

ja esmentara A. Sayer (1989), i que segons ell, caracteritzen la transició entre 

els dos models de desenvolupament: I'homogenenzació i estandardització, la 

cultura de masses, els mercats de consum i turístics massificats, etc, per 

oposició a la fragmentació, diversificació, especificitat, efimeralitat, anarquia de 

la majoria de les manifestacions socials, economiques, territorials, etc. Així, a 

I'igual que els conceptes de Fordisme i Postfordisme, el de Postmodernisme 

18 Resulta molt il.lustratiu el comentari de D. Hebdige (1989: 49): Absolutely everything, from the price of a pickled 
mushrooms on a polish comer to definition of desirable art in the West, moves with the market. 
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no es troba exempt de debats, reticencies i controversies, ha estat adoptat 

finalment com un instrument d'analisi epistemolbgica de la Ibgica cultural d'un 

sistema capitalista. 

El Postmodernisme, com un reflex d'un regim capitalista determinat, no 

resta limitat a les manifestacions socials, culturals i polítiques suara descrites, 

sinó que també cal tenir en compte la importancia assolida en aquesta epoca 

pel sector del terciari i els serveis (empresarials, administratius i d'atenció al 

públic, etc); entre altres factors, aixb podria ser una conseqüencia de I'auge de 

noves classes mitjanes, la difusió d'uns altres ambits de I'activitat productiva 

(vinculats a la implementació de noves tecnologies d'informació, comunicació, 

venda, etc), la descentralització de I'administració estatal en unitats territorials 

més properes a I'individu, i també I'extensió deis habits turístics a tots els 

segments de població, a la vegada que la diversificació de les seves activitats. 

I sen s dubte que tots aquests canvis poden estar relacionats facilment amb 

aquestes formes d'acumulació i regulació postfordistes (8etz, 1992; Wood, 

1991). En termes simplificats -que no simplistes-, als dos segles posteriors a la 

Revolució Industrial, el focus central de la for9a de treball va traslladar-se de la 

granja a la fabrica, i avui dia aquest es despla9a envers els serveis, I'oficina, la 

botiga i els hipermercats, I'oci i el lIeure, I'entreteniment i el turisme. 
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3.- Fordisme i Postfordisme. Un segon context teoric 

3.1.- Introducció 

L'activitat turística s'ha de concebre com una contribució social que no es 

pot separar de les conceptualitzacions sobre el Postmodernisme, ates que en 

el context de reestructuració economica, el turisme ha esdevingut finalment un 

instrument de planificació territorial orientat a la "reconstrucció" de lIocs. D'altra 

banda, també forma part deis processos de transformació cultural, en el sentit 

que el turisme és pie de valors i significats atribu"its tant pels visitants i la 

promoció comercial, com també per la mateixa població local (Hughes, 1992). 

Si analitzem tots aquests fenbmens des d'una perspectiva turística, a grans 

trets, aquesta situació pot interpretar-se com un reflex del procés general de 

crisi, desindustrialització i posterior reestructuració, i I'aparició d'una enorme 

multiplicitat de nous mercats i segments de consumidors, sense cap precedent 

amb el passat immediat (Murray, 1983), sobretot pel que fa al fenomen turístico 

Efectivament, la transformació més rellevant del turisme contemporani és el 

paper que ha acabat per assolir en el conjunt de la societat, i "les seves 

estretes relacions amb les altres esferes de la vida social; ja no és tant un 

fenomen en si mateix com una experiencia per viure, un comportament i un 

habit molt arrelat en I'esquema de vida d'una gran part de la societat. 

Des d'una posició comparativa amb el que ha estat anomenat "turisme 

fordista", I'estudi d'un turisme postfordista o postmodernista seria una tasca 

relativament facil de realitzar, pero per contra sí és més difícil I'exercici de la 

seva conceptualització. Existeixen diversos factors que ho fan possible; d'una 

banda, les pautes de consum actuals tendeixen a privilegiar aquells béns de 

naturalesa més "experimental", "volatil", "fungible" i d'una "rapida caducitat" 

(música, moda, cinema, oci, o ... quina millor experiencia que "viure" aquelles 

vacances mai somniades!), i gaudeixen d'una mateixa consideració que la 

simple adquisició d'articles de consum duraders. També caldria citar que en 

determinats contextos, aquest turisme pot ser interpretat com un intent per 

recuperar I'antic "exotisme" de I'etapa del turisme prefordista o la inicial de la 

fordista, I'esperit romantic deis antics viatgers, el posicionament i diferenciació 

social. Així, tant la cultura com el turisme han acabat per desplagar I'activitat 

laboral com a eix central de les relacions socials, fet que ha provocat que 

"I'analisi del turisme ja no sigui I'estudi d'una activitat marginal o paral.lela, sinó 
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un instrument efectiu per a la comprensió del conjunt de la societat" (Donaire, 

1993: 180). 

El capítol s'inicia amb algunes de les que podrien ser considerades com a 

característiques basiques d'aquest turisme postfordista (quatre), per després 

establir una vinculació amb dos deis models teorics d'evolució que més s'han 

utilitzat en la investigació turística (els de Butler i Plog), alhora que també amb 

el concepte de "bé" i "mal posicional". Per la seva banda, aquest darrer sera 

d'una gran utilitat en capítols posteriors, en parlar de la dialectica entre unes 

activitats socialment ben considerades (el turisme) i unes altres que aixequen 

molta oposició i rebuig (instal.lacions industrials de tractament de residus). 

Posteriorment, s'introduixen els antecedents historics del turisme postfordista, 

distingint I'epoca viatgera del Gran Tour i de les practiques turístiques de fins a 

la primera mertat del segle XX1, pel seu elevat nivel! de distinció social que 

implicaven; darrera d'aixo hi ha "I'excusa" que un deis trets més reconeguts del 

turisme contemporani, és I'existencia d'algunes modalitats que en certa forma, 

pretenen tornar a aquestes arrels "elitistes" i de diferenciació entre practicants, 

després de I'epoca del turisme fordista, de "massificació", "estandardització" i 

"homogeneització" . 

En relació a aixo últim, s'ha donat també un major emfasi a aquest darrer, 

per la importancia que ha suposat durant les darreres decades -i que encara 

conserva; per aquesta raó, s'ha dedicat unes pagines a I'explicació deis factors 

que van afavorir el seu naixement i posterior consolidació, així com també a 

aquells altres que han acabat per provocar I'aparició de determinats elements 

de desequilibri. Per finalitzar el capítol, el model turístic postfordista, a partir de 

I'explicació d'algunes de les seves variables més representatives -ús de noves 

tecnologies informatiques, nous models de gestió i organització empresarial, i 

els mercats laborals. I és justament aquesta darrera on probablement es veu 

millor la coexistencia actual entre models turístics; és a dir, de la mateixa forma 

que en altres activitats economiques hi ha una barreja de practiques fordistes

postfordistes, el turisme tampoc n'ha restat al marge, i als tradicionals mercats 

de turisme "de masses" se li afegeixen d'altres que si més no, per dimensions i 

comportaments, podrien ser concebuts amb una altra perspectiva (grafic 3.1). 

1 Pot ser signifieatiu que les aetes de les IV Jornadas de Geografía del Turismo (Toledo, man;: de 1995), portin eom a 
titol Los turismos de interior. El retorno a la tradición viajera (Valenzuela, 1997). 
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Paraules claus: Postmodemisme, Models d'evolució turística (Butler i Plog) , 

Bé i mal posicional, Gran Tour, Turisme artesanal, Turisme fordista, Turisme 

postfordista, Coexistencia de practiques turístiques 

Grafic 3.1: Fordisme, Postfordisme i turisme 

Turisme postfordista. Alguns trets basics: 

-la "museització" i no diferenciació amb 
I'esfera laboral 

- I'amplia difusió territorial 
- la multiplicitat de les manifestacions 
- els nous comportaments turístics 

Evolució del turisme: 

- Epoca del Gran Tour 
(tradició viatgera) 

- 1 a generació (artesanal) 
- 2a generació (fordista) 
- 3a generació (postfordista) 

Models tebris d'interpretació del turisme: 

- Butler. Cicle de vida d'una 
destinació turística 

- Plog. Model psicografic 
- Bens i mals posicionals 

Fordisme i turisme. Factors d'aparició: 
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- desenvolupament econbmic i estabilitat social 
- reducció jornada laboral i augment del temps lliure 
- major predisposició al viatge 
- gran desenvolupament deis mitjans de transport 

(col.lectius i individuals) 
- desenvolupament de les tecnologies informatiques 
- el paper de les cadenes hoteleres i T.O. 

Fordisme i turisme. Factors de desequilibri: 

- desequilibris sectorials 
- desequilibris tecnolbgics 
- desequilibris mediambientals 
- desequilibris espacials 
- desequilibris socioculturals 

Turisme postfordista. Coexistencia amb el 
model anterior: 

- noves tecnologies de telecomunicacions, 
informatica i informació 

- nous models de gestió i organització 
empresarial 

- el factor de la ma d'obra i segmentació 
del mercat laboral 
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3.2.- Algunes característiques basiques del turisme postfordista 

Són diverses les manifestacions del turisme postfordista, pero les més 

destacades serien quatre, a saber: les que fan referencia al gran creixement 

del turisme vinculat amb les noves concepcions museístiques i el solapament 

amb les activitats laborals; la seva difusió territorial per molts indrets abans 

insospitats; la multiplicitat de les seves manifestacions -molt més enlla del 

"reduccionisme" fordista-; i per últim, els nous comportaments deis turistes. 

3.2.1.- La "m us eitza ció 11 turistica i la "no-diferenciació" del treball 

En primer lIoc, el Postmodernisme ha comportat la indeterminació i la "de

diferenciació" de les fronteres conceptuals d'alguns components socials (p. ex. 

entre una "alta" i "baixa" cultura, activitats esportives, shopping, educació, 

hobbies, etc), fenomen del qual el turisme no ha restat al marge2• Igualment, 

tampoc són gaire nítides les fronteres entre turisme i cultura, sent I'exponent 

més significatiu el creixement espectacular als darrers anys, del nombre de 

museus i deis seus visitants en molts pa'isos, fet que es pot interpretar com un 

reflex de la revalorització del passat i el lIegat historic, tant motivada per una 

"revifalla nostalgica" com també per raons estrictament economiques, de 

reconstrucció de lIocs en situació de crisi i declivi. 

Aquest fenomen ha suposat un procés d'una certa "museització" de la 

societat, en el sentit que ara qualsevol cosa o indret pot ser una pega de 

museu, o inclús el mateix museu, situació que pot ser il.lustrada amb diversos 

exemples: 

i) el declivi deis tradicionals esdeveniments o fets historico-nacionals més 

gloriosos o d'aquelles activitats considerades com a "elitistes" (escultura, 

pintura, arquitectura, etc), com a elements centrals d'un museu, en favor 

d'unes altres histories més "alternatives" (les de les classes populars, les 

activitats manufactureres i industrials, folkloriques, etc); 

2 La proliferació deis grans centres comercials i!.lustra la necessitat de combinar I'oferta lúdica i d'oci amb la 
comercial, i aquests centres es veuen obligats a diversificar I'oferta; a més deis tradicionals articles de consum, 
s'introdueix I'anomenada "experiencia de compra", per fer que el client es diverteixi, passi més temps al complex 
comercial i compri més (sense diversió, el client marxaria), amb I'oferta de sales de cinema i iocs recreatius, 
espectacles i actuacions musicals, etc. Es tracta de fer de la compra o del consum, una experiencia lúdica a afegir al 
valor deis productes adquirits, i que les persones puguin fer tot un seguit d'activitats sense haver de canviar de recinte 
(la gent disposa cada vegada de menys temps per comprar, pero curiosament, també destina més temps de compra 
en transformar aquesta activitat en temps d'oci (López Alonso, 1996). 

78 



Fordisme i postfordisme. Un segon context teóric 

ii) I'exit deis "ecomuseus" (o museus "vius") en detriment deis museus 

"morts", basats en la transformació deis principis museístics (substitució 

del mer recull d'objectes d'exhibició per se, per una altra concepció que 

implica una més facil comunicació del missatge amb el públic, i on aquest 

té un paper més participatiu) (Hooper-Greenhill, 1988); 

iii) finalment, el fet que el procés de "museització" no es relacioni només 

amb elements o activitats preterites, sinó que inclús també s'hagi difós 

per establiments i indrets que encara romanen en funcionament, aquest 

podria ser I'exemple d'algunes instal,lacions industrials que compaginen 

la seva activitat productiva amb una "jornada de portes obertes" per 

poder visitar part de les instaLlacions modernes i altres de restaurades 

(amb una finalitat pedagogica o de desmitificació de la percepció popular 

negativa que el públic en pugui tenir d'aquella activitat)3. 

De resultes de tot aixo, es comprova que algunes modalitats del turisme 

contemporani no poden distingir-se del seu antonim, el treball i les activitats 

productives; és més, en aquest context, cal no oblidar I'auge del turisme 

relacionat amb la celebració de congressos, convencions, trobades, jornades 

científiques, fires, etc, en que les activitats professionals i inteLlectuals poden 

conviure perfectament amb els atractius d'una destinació turística. Així p. ex. 

dues dades: una fa referencia als salons i fires professionals que organitza la 

Fira de Barcelona, els quals van generar (1995) una xifra de negoci de 74.000 

milions, un benefici net per a la regió metropolitana de 27.000 i uns 15.400 

lIocs de treball a plena jornada (Sabria, 1997); la segona -també relativa a la 

ciutat de Barcelona- és que la seva activitat turística ha augmentat més d'un 

13% entre els anys 1996-97 (primer quatrimestre), destacant especialment els 

viatges motivats per negocis i fires, que s'han incrementat un 21,6% i 67,8% 

respectivament (Jiménez, 1997). 

3 Respecte les activitats manufactureres i industrials preterites. I'exemple més ciar és la transformació de les antigues 
instal,lacions mineres, fabriques, pedreres, salines, molins, estacions i línies de ferrocarril, etc, en centres 
d'interpretació cultural i atracció de visitants, museus, complexes comercials, rutes d'excursionisme, etc. Pel que fa a 
les instaLlacions industrials que encara romanen en funcionament, un deis casos més curiosos és el de les centrals 
nuclears, que darrerament han esdevingut importants centres d'atracció de visitants, que donen a conéixer els 
processos de creació de I'energia, per tal de reduir la imatge negativa d'aquesta energia atómica (Gerhard, 1996a; 
Madrilejos, 1997). 
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3.2.2.- La difusió territorial de I'activitat turística 

Una altra manifestació és la internacionalització assolida pel fenomen 

turístic, com un reflex de I'esmentada globalització de I'economia mundial, més 

accentuada durant aquest període postfordista, i que és un fet que té el seu 

inici en I'epoca del turisme fordista (que fou el primer model en fer extensives 

les noves practiques turístiques que van sorgir lIavors i la seva difusió per uns 

altres pa·isos). Si el turisme fordista es caracteritza per I'enorme concentració 

deis seus fluxes en uns espais molt específics (a Europa, el litoral mediterrani i 

determinades arees de muntanya), el turisme contemporani ha acabat per tenir 

una dimensió global i arribar gairebé a tots els indrets possibles i imaginables, 

com si es tractés d'una "ullada turística" capag d'arribar a arreu (Urry, 1990: 

102). Existeix una percepció arreu que el turisme és una indústria que cal 

potenciar, i que tot i I'augment del nombre de turistes als darrers anys, les 

destinacions més tradicionals estan perdent quota de mercat davant unes 

altres de noves -p. ex. els pa'isos de l'Europa Oriental (Sabria, 1997). 

Podrien ser apuntades algunes raons que expliquen aquest fenomen; 

primera, la creació als darrers anys, d'algunes de les anomenades"periferies 

del plaer" en pa'isos que anteriorment no es caracteritzaven per ser potencies 

en materia de turisme (com el sudest asiatic), potenciada per la major facilitat 

del transport i I'abaratiment de les tarifes aeries, i la flexibilització de les trabes 

i limitacions burocratiques i polítiques. En segon terme, aquesta "mirada" ha 

arribat també a uns pa'isos -sovint subdesenvolupats- on el turisme ha adquirit 

amb gran rapidesa, un pes destacat en les economies nacionals o desplagat 

les activitats productives tradicionals. Aquest seria el cas d'enclavaments 

iIIencs del Pacífic o índic, pa'isos de I'interior africa, muntanyencs com el 

Nepal, altres com Turquia i l'Europa Oriental, etc. Finalment, el procés de 

"turistificació" mundial també es manifesta a nivell local, ja que s'ha difós per 

moltes de les regions interiors de nombrosos pa'isos, fet que en alguns casos 

ha suposat la diversificació de I'oferta tradicional fordista, i en d'altres la 

introducció o el primer contacte amb I'activitat turística (p. ex. arees abans 

monopolitzades per altres sectors productius, en un context de les polítiques 

de desenvolupament local o endogen). I com es podra comprovar, el cas 

d'estudi bagenc n'és una bona mostra, en passar d'una activitat minera de la 
qual en depenia gran part de la vida socioeconbmica de Cardona, a I'inici d'un 

cert turisme basat en el seu patrimoni industrial (i també geolbgic). 
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Així, la creixent demanda de destinacions i experiencies alternatives ha 

propiciat que tots els territoris siguin potencialment turístics, d'acord amb les 

seves especificitats i particularitats. El turisme apareix com un fenomen que no 

esta destinat a materialitzar-se en uns espais específics ans el contrari, ates 

que qualsevol activitat social, economica, esdeveniment historic, manifestació 

cultural, antropologica, paisatges de tota mena, etc, poden ser objecte d'una 

explotació i promoció turístiques; és a dir, a diferencia d'una epoca anterior en 

que el turisme s'associava majoritariament a la "fugida" d'unes obligacions 

laborals avorrides i monotones (sobretot les de la producció industrial). Avui 

dia la divisió entre el que es considera turisme i allo altre que, amb un caracter 

més general, és cultura i activitat laboral, no esta gens clara, perque tot podria 

pertanyer a un mateix ambit o si més no, a ambits foreta propers. El plaer 

(turisme) i el "dolor" o les obligacions (treball) s'han difós per tot arreu i no es 

concentren en uns espais determinats (Urry, 1990: 102). 

3.2.3.- La multiplicitat de les manifestacions turístiques 

Una tercera manifestació es relaciona amb la gran multiplicitat de les 

seves activitats; d'una banda, la combinació amb els anomenats "nous esports 

d'aventura" (el mountain-bike, trekking, climbing, ponting, sketching, rafting, 

hidro-speed, etc); d'altra, la connexió amb uns aspectes més intel.lectuals i 

academics, com I'ecologia, arqueologia, antropologia, turisme científic, etc; i 

també les activitats \ligades amb el coneixement i "descobriment" d'unes altres 

cultures de pa"isos en vies de desenvolupament, i en les quals els principals 

atractius siguin I'autenticitat i la contemplació d'un cert "primitivisme" (una 

mena de "vacan ces d'exploració" -Munt, 1994: 105), dones la demanda per 

destinacions cada cop més diferenciades, ha esdevingut un deis segments 
turístics de més creixement deis darrers temps. Aixo restaria pales en I'exit (no 

tant en termes quantitatius com sí pel seu rapid auge) d'ofertes que podrien 

qualificar-se de "exotiques", en el sentit de fer activitats inhabituals -com p. ex. 

un recorregut per les muntanyes en motos de neu o trineus de gossos, o visitar 

pa'isos molts desconeguts des la perspectiva occidental, i fins fa poc tancats al 

turisme (Cambotja, Nepal, Vietnam, Laos, etc)4. 

4 En un període de deu anys (1987-96) un país com Vietnam ha passat de rebre uns 140.000 visitants estrangers 
anuals a 1,4 milions, mentre que uns altres com Tuníssia han evolucionat d'1,875 milions a 3,884, Egipte d'1,670 a 
3,675, i la República Txeca, de 6,126 milions a 17,205 (Sabria, 1997). 
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3.2.4.- E/s nous comportaments turístics 

Aixo ens remetria a una quarta manifestació del turisme Postfordista, que 

faria referencia a la diferencia de comportaments entre turistes. El turisme 

fordista va suposar un procés de "proletarització" del turisme en incorporar a 

aquesta activitat -i en el marc de l'Estat del Benestar- gran part de la població 

que anteriorment no havia pogut accedir-hi, i aixo va implicar la perdua del 

caracter elitista que se li otorga en decades i segles passats, per tractar-se 

d'una activitat només a I'abast d'aquelles classes socials més benestants. A 

diferencia del turisme fordista, en que el turista adquiria un paquet vacacional 

del tot organitzat (per la seva inexperiencia, desconeixement i inseguretat), en 

el rlOU turisme postfordista, el client (molt més experimentat) ha esdevingut 

més exigent amb el servei i també amb la capacitat d'organitzar-se les seves 

mateixes vacances; altrament dit, el turista no desitja estar subjecte a cap 

grup, programa o horari d'activitats, sinó poder viatjar per propia iniciativa i 

tenir més temps lliure. Tres ciares evidencies d'aixo són: la creixent tendencia 

d'adquirir només el viatge i els trasllats (fly & drive) , I'organització de viatges 

personalitzats, i a banda de les destinacions exotiques anteriorment citades, 

I'augment deis viatges d'un cost elevat (creuers o safaris), o altres vinculats a 

motivacions culturals (rutes tematiques) (il.lustració 3.1). 

L'aparició d'aquestes experiencies turístiques "a la carta" (en funció deis 

gustos i preferencies personals, temps disponible, capacitat adquisitiva, etc), fa 

que pugui tornar-se a parlar amb for'fa del turisme com una clara activitat de 

diferenciació social. Així, molt lIigada al Postmodernisme hi ha la qüestió de 

considerar I'adquisició i consum de determinats serveis i experiencies, com un 

símbol d'una tendencia envers aquesta diferenciació, en la qual la possibilitat 

de practicar un tipus de turisme que doni un cert pedigree ha assolit una gran 

significació (Featherstone, 1987, 1991; Urry, 1988). Així, i sobretot entre els 

cercles d'investigació sociologica, sorgeix la pregunta de si aquests "nous" 

turismes poden ser interpretats com símptomes de la lIuita d'una nova classe 

mitjana per tal d'establir aquestes barreres de distinció social, i alhora també el 

reflex d'un context postmodernista més individualista, en contra d'una identitat 

social de grup més "col.lectiva", propia del Fordisme. De fet, el turisme, i 

d'acord amb I'opinió deis sociolegs, no deixa de ser un conjunt de practiques 

d'ostentació, signes d'identificació per als seus practicants, i una referencia per 

a la resta de les categories socials (Clary, 1996). 
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Al marge de les discussions sociologiques, és un fet evident I'expansió 

d'una classe mitjana, una nova burgesia associada al creixement del sector de 

les activitats deis serveis comercials, empresarials i administratives, que pot 

recórrer a les seves capacitats economiques i culturals com uns mecanismes 

de distinció consumista i turística envers els altres grups socioprofessionals5. 

S'ha argumentat una reproducció i diferenciació de classe social en funció de 

la possessió d'un "capital cultural" (Bourdieu, 1984), i del consum de certs 

"bens posicional s" (Hirsch, 1977), que servirien per posicionar i donar un 

avantatge competitiu als seus consumidors, ates que el seu atractiu es basa 

precísament en una escassa i restringida disponibilitat per a tot el públic. Es 

fomenten més sovint unes determinades actituds de diferenciació (p. ex. la de 

"viatjar aquí abans que ho faci tothom", o la substitució del "enguany he anat a 

aquí" per "enguany he anat a aqui i he fet aixo"). 

3.3.- El Postmodernisme i els models teórics d'evolució turística. El 
concepte de "béns" i "mals posicionals" 

Com s'ha comentat en el capítol anterior aplicat a la ciencia geogratica, el 

Postmodernisme pot interpretar-se com una oportunitat per recuperar la 

importancia de I'espai en el pensament social, ates que I'organització del 

territori no és tan sois un producte social, sinó que també la seva mateixa 

comprensió esdevé basica per tal d'entendre els mecanismes que regeixen la 

societat (Massey, 1984; Soja, 1989). Així, es proposa un exercici de "de

construcció" i reformulació de la geografia, que doni prioritat a I'explicació i al 

coneixement de les realitats concretes per sobre de les abstractes, per valorar 

la contextualització geografica deis processos social s (Oear, 1988). El grau tan 

elevat de complexitat d'aquestes realitats concretes hauria d'afavorir I'aparició 
d'una nova geografia regional (tebrica i empírica, amb estudis empírics 

teoricament informats), pel que fa a les transformacions espacio-temporals 

deis fenomens de reestructuració de la producció i les estructures socials. Per 

aquest motiu, aquesta geografia regional emfatitzaria més els processos 

generals, pero també la singularitat i els particularismes locals de I'organització 

territorial capitalista (Gilbert, 1988; Pudup, 1988; Thrift, 1990). 

5 De fet, aixo ha estat una constant respecte a d'altres aspectes de la vida humana i material, com p. ex: la possibilitat 
de rebre una millor formació educativa i professional per accedir posteriorment, a unes millors ocupacions laborals 
(cas deis masters, el cost economic deis quals és un primer 'filtre' selectiu); la practica d'alguns esports identilicats 
tradicionalment amb una élite social (goll, nautica, vela, hípica, etc), etc. Inclús, I'ús d'alguns béns de consum que al 
seu moment van suposar una gran novetat (com els telefons móbils) seria un bon exemple de béns posicional s, pero 
que ho deixen de ser quan es popularitzen i 'massiliquen' (situació que es dóna també respecte mol tes destinacions 
turístiques). 
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Aquest renovat interes per la singularitat deis lIos i localitats en un món 

complex, és una resposta pragmatica davant I'obsolescencia de les antigues 

teories d'analisi deis processos de desenvolupament regional desigual, i molt 

particularment, la diversitat d'efectes locals (socials, polítics, econbmics, etc) 

provocada pels canvis que suposa el Postfordisme (Massey, 1991). L'aspecte 

diferencial d'aquesta nova geografia respecte els enfocaments convencionals 

es basa en el fet que, no únicament són descrites la complexitat i singularitat 

de les interrelacions socials d'un territori, sinó que també són analitzats els 

processos dialectics de formació de I'especificitat regional i de diferenciació 

territorial (Gómez Mendoza, 1990; Lovering, 1989; Massey, 1990). S'estableix 

una r~ciprocitat entre la dimensió local i la global, entre els estudis de localitat i 

globalitat, d'acord amb els quals, a més de la dinamica interna deis territoris, 

s'han d'investigar també els processos socioeconbmics més generals que, 

operant a múltiples escales, incideixen sobre I'especificitat espacial (Cooke, 

1989; Wolch iDear, 1989). La "glocalització" a que s'ha fet referencia en el 

capítol precedent. 

D'altra banda, la necessitat d'un desenvolupament capitalista desigual a 

totes les escales espacials, comporta la reducció i I'eliminació de les barreres 

espacials, i que aquesta especificitat hagi esdevingut trascendental de cara a 

la localització de les inversions econbmiques (Harvey, 1985 i 1989). Aixb ha 

generat un clima de competencia local i regional ferotge, per a la captació de 

funcions i una atracció selectiva de les inversions "desitjables". A un nivell 

territorial, ·els espais també intenten posicionar-se i diferenciar-se, sigui amb 

I'atracció d'inversions en infrastructures productives i de comunicació, o la 

transformació de la seva imatge a partir de la creació de zones residencials 

d'un elevat nivell' parcs tecnolbgics, etc (Ward i Gold, 1994). 

3.3.1.- El model de cicle de vida de Butler i el "bé" i "mal posicional" 

La conseqüencia més important d'aixb en termes turístics i territorials ens 

remetria al concepte de "cicle de vida" d'un producte o una destinació turística 

(Butler, 1980; Debbage, 1990; Haywood, 1986; Wolfe, 1983), d'acord amb el 

qual un lIoc turístic arriba a un nivell de saturació i massificaqió quan perd gran 

part del seu atractiu inicial, i els turistes veuen minvada la satisfacció de 

I'experiencia. Aixb faria augmentar els desitjos de diferenciació, d'escollir unes 
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destinacions molt més específiques allunyades deis circuits turístics més 

tradicionals, passar unes vacances novedoses, i tenir la sensació de "ser i fer 

una cosa diferent" a la de la resta de la població. Quan les manifestacions 

turístiques han deixat de ser un referent sociocultural, els seus practicants es 

veuen "obligats" a la invenció o creació d'unes altres de noves amb que deixar 

enrera I'anonimat que ha suposat el turisme fordisme, i continuar marcant una 

distancia social, a la vegada que buscar de nou un cert "exotisme". 

D'aquesta forma, s'explicaria el fenbmen de les modes o cicles en el 

turisme que, d'una primera difusió restringida ilimitada, amb el pas del temps 

acaba per ser adoptat i assimilat per les masses: primer, el desplagament als 

balnearis, després a les zones de platja, banys de mar i bronzejat, els esports 

d'hivern com I'esquí, i darrerament, un ampli conjunt de noves practiques 

turístiques que sovint s'han anomenat -potser massa gratu"itament i de forma 

poc rigurosa- amb el concepte de "alternatives" (taules 3.1 i 3.2). Inclús, hi ha 

qui també afirma que entre aquella fase d'iniciació i la de massificació el 

període de temps transcorregut és d'uns trenta anys (Clary, 1996). Per tant, 

resulta ara evident la relació entre aquest darrer concepte i el de "bé" o "mal 

posicional", pel fet que una destinació turística que es trobi en les seves 

primeres etapes s'associaria amb el primer, mentre que quan aquesta assolís 

uns elevats graus de massificació o declivi, seria considerada com un "mal". 

Taula 3.1: Algunes denominacions de "nous" turismes 

- Turisme alternatiu - Turisme industrial 
- Turisme cultural-Religiós - Tur. de patrimoni Industrial 
- Ecoturisme - Turisme salvatge 
- Turisme ecologic - Turisme de safari 
- Turisme sostenible - Turisme de disseny 
- Turisme mediambiental - Turisme hard 
- Turisme natural - Turisme soft 
- Turisme verd - Turisme de risc 
- Turisme científic - Turisme d'aventura 
- Turisme rural - Turisme etnic 
- Turisme gastronomic - Antroturisme 
- Turisme cases de pages - Turisme arqueologic 
- Turisme de granja - Turisme d'especialista 
- Turisme agrícola - Turisme de contacte 
- Agroturisme - Caravaning 
- Turisme de camping - Touring 
- Turisme cinegetic-pesca - Turisme "boletaire" 

- etc 

Font: Casillas et al. (1995) 
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Taula 3.2: Una c1assificació de les modalitats de "turismes" alternatius 

Nivell1 ALTERNATIU 
Nivell2 Ecologic Cultural Esportiu Especialitzat 
Nivell3 Ecoturisme Antroturisme Risc Academic 

Turisme verd Arqueolbgic Aventura Científic 
Tur. mediambiental Religiós Cinegetic etc 
Natural Touring Pesca 
Safari Gastronbmic Esports aeris 
Salvatge Rural etc 
etc Granges 

Etc 

Font: Casillas et al. (1995) 

El concepte de "bé posicional" faria referencia a aquells béns i serveis 

que tenen una naturalesa intrínseca d'escassetat, o bé es troben subjectes a 

un risc de congestió i degradació per un hipotetic ús excessiu (Hirsch, 1977). 

És a dir, que la satisfacció que puguin obtenir uns individus a través del 

consum d'aquests béns estara en funció del consum que en facin uns altres, 

ates que un major consum en un sentit implicara forgosament una reducció en 

I'altre. Hirsch posa I'exemple del fenomen de la suburbanització, d'acord amb 

el qual alguns segments de la població traslladaven la seva residenCia envers 

I'extraradi de les ciutats per poder fugir de la congestió urbana, i gaudir de la 

tranquil.litat i quietud de les arees rurals. Pero a mesura que el creixement 

economic i I'augment del benestar es va generalitzar i difondre per amplis 

segments de la societat, cada vegada eren més nombrases les persones que 

volien imitar aquest comportament, fet que va implicar una creixent congestió 

d'aquelles antigues zones residencials, les quals van acabar per perdre la seva 

originalitat i atractiu inicial6. 

Des d'aquest punt de vista, resulta molt facil suggerir algunes situacions 

turístiques que molt bé s'adiuen al concepte, a la naturalesa d'escassetat i al 

risc de congestió; amb tota seguretat, la primera en que tothom pensa és la de 

la costa mediterrania, que ha vist com algunes de les seves localitats més 

emblematiques en I'inici de I'activitat turística, han evolucionat per diferents 

etapes, des de la del turisme minoritari d'inicis de segle, a la de la massificació 

fordista a partir deis anys seixanta, i darrerament, la de I'adopció d'iniciatives 

6 F. Hirsch també cita exemples de situacions negatives en que la "posicionalitat" d'un bé ha estat superada: 
I'adquisició d'un cotxe de luxe i no poder disfrutar de la seva conducció perque les carrete res estan congestionades 
per altres conductors; o la realització d'uns determinats tipus d'estudis superiors, amb I'esperanga de gaudir de més 
possibilitats en el mercat de treball o d'aspirar a unes posicions de lideratge. i no poder-ho fer finalment perque 
aquesta ha esdevingut també una estrategia adoptada per molta altra gen!. 
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per adaptar-se a les noves exigencies del turisme contemporani. En recerca de 

I'exotisme, la diferenciació i distinció, a mida que els centres turístiques madurs 

han assolit un elevat grau de congestió, apareixen amb fonta uns altres on el 

consum i gaudi individual deis atractius turístics encara no té lIoc a expenses 

d'un consum alié7• 

La relació d'aquest concepte amb el de cicle de vida és més que evident. 

Es posa de manifest que les destinacions turístiques són uns indrets dinamics 

en que les característiques i dimensions del seu producte varien amb el temps, 

segons les característiques de la demanda i oferta. Aquestes apreciacions han 

estat conceptualitzades, en la seva versió més classica i coneguda, per R.W. 

Butler (1980), i que a banda d'algunes crítiques rebudes per les possibles 

limitacions teoriques (Gordon-Goodall, 1992; Haywood, 1986), preveia una 

relació positiva entre I'increment del nombre de visitants i el desenvolupament 

turístic d'un indret. El model de Butler distingeix sis etapes evolutives per les 

quals passa tota destinació turística -exploració, implicació, desenvolupament, 

consolidació, estancament i declivi o rejoveniment-, i per tant pressuposa que 

els productes tenen una vida limitada. Sota aquest marc analític, s'admet que 

el declivi d'un nucli turístic reflecteix tant aquelles qüestions relatives als trets 

principals del mercat turístic, com també la magnitud i qualitat de I'oferta, que 

en aquesta fase haura arribat al seu nivell maxim ambiental, infrastructural i 

recreativa, i per tant, es trobara en una situació d'inferioritat pel que fa al seu 

grau de competitivitat respecte altres destinacions turístiques (Antón Clavé, 

1993) (grafic 3.2 i taules 3.3 a 3.5). 

Aquest model resulta forlta útil perque és considerat com una explicació 

del turisme massificat fordista, i de I'evolució seguida per molts nuclis turístics 

del litoral mediterrani, de com s'han anat transformat al lIarg del temps des 

d'unes fases inicials en que el turisme era quelcom inexistent o testimonial, fins 

arribar a una situació en que aquesta activitat ha assolit la supremacia en la 

vida economica i social deis territoris afectats, i de la qual aquests en depenen 

ara completament. Finalment, i com esta succeint avui dia, molts d'aquests 

municipis turístics es veuen forltats a aplicar mesures per afrontar una etapa 

7 Anteriorment a Hirsch, I'economista E. Mishan (1969) ja va presentar una valoració sobre els límits del turisme 
contemporani: els costos derivats de la congestió i I'excessiu nombre de turistes en alguns indrets determinats, i el 
conflicte d'interessos entre els turistes, les agencies turístiques, les indústries del transport i de serveis auxiliars, els 
governs desitjosos de divises, i els coLlectius preocupats per la preservació del medi natural. La seva crítica es basa 
en el fet que el turísme de masses no implica necessaríament una democratitzacíó del viatge sinó més aviat la 
destrucció deis indrets visitats, ates que I'espai és un recurs limitat. El citat autor afirma contundentment que "alle que 
pocs poden gaudir en llibertat, les masses ho acaben per destruir' (pag. 142) (citat a Urry, 1990). 
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d'estancament i declivi, a que han pogut arribar com a conseqüencia de la no 

renovació de la planta hotelera, sobreexplotació deis recursos naturals, perdua 

de qualitat en el servei, envelliment deis atractius, incapacitat de competir amb 

uns nous mercats emergents, etc8 , Només amb aquests plantejaments poden 

explicar-se les iniciatives adoptades en alguns municipis mediterranis per 

renovar I'oferta turística -com Benidorm, Calvia, Salou, Lloret de Mar, Sitges, 

Roses, etc- (Curtis, 1997; Vera Rebollo, 1994; Vera Rebollo i Monforte, 1995)9, 

i els intents per estendre I'activitat turística cap al rerapaís (p, ex, a la Costa 

Brava, els circuits per la ciutat de Girona o el mateix museu Dalí de Figueres) 

(Donaire, 1996; Donaire et al. 1997), 

Grafic 3.2: Model de cicle de vida d'una destinació turística 

Rejuveniment 

Estancament __ -·~c.·::::·· Etapa crítica de saturaci6 
de la capacitat de carrega Consolidació 

E 

Descobriment 

Inici 

Desenvolupament 

Temps 

Font: Butler (1980) 

8 

C 
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8 Un exemple del clima d'una certa inquietud que viu el sector hoteler de la Costa Brava és el fet que les prestigioses 
Jornades Costa Brava, organitzades pel Cercle d'Economia, han hagut de deixar el litoral gironí i traslladar-se a 
Sitges, com a conseqüencia de la impossibilitat de trobar-hi fora de la temporada turística alta, un establiment hoteler 
capa« d'allotjar un nombre elevat de congressistes, i oferir els serveis que requereix un esdeveniment d'aquest ti pus 
(Costa-Pau, 1996a). Per altra banda, els empresaris hotelers de la mateixa Costa Brava ja han comen«at afer 
projectes per a la futura localització d'un segon parc tematic a Catalunya, en un intent de reduir I'impacte que ha 
suposat la competencia de la Costa Daurada i Port Aventura (especialment en la temporada baixa i mitjana), i alhora 
de renovar també J'oferta turística (Costa-Pau, 1996b). 

9 En una entrevista al diari Avui, el Director General de Turisme de la GeneraJitat Josep Cortadellas, deia en relació a 
la planta hotelera de Catalunya, que a la franja litoral no calia construir-hi més hotel s (Relats, 1996). 
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Taula 3.3. Model típic de desenvolupament turístic d'una destinació 

FASE 1 La localització lIunyana i "exotica" de I'indret ofereix possibilitats de descans i 
relax, i proporciona als turistes "rics" una oportunitat de "fugida". A més, el 
turisme és concebut com una activitat que "posiciona" socialment a qui ho 
practica, és a dir, és un "bé posicional". 

FASE 2 La promoció i un major coneixement de I'indret atrau turistes d'ingressos 
mitjans, que hi vénen per descansar, pero també per imitar els anteriors. A 
mesura que el turisme hi arrela, la construcció d'infrastructures diverses 
modifica I'entorn i el caracter inicial de I'indret, d'allo que en una etapa inicial 
era un "paradís per a la fugida". Els primers turistes es veuen "obligats" a 
buscar unes altres destinacions ~er continuar amb el seu consum turístico 

FASE 3 L'indret desenvolupa el turisme de "masses", amb I'atracció d'un elevat 
nombre de turistes pertanyents a uns segments socioeconomics baixos i de 
comportaments i habits turístics forva similars. La destinació ja ha perdut la 
capacitat de "posicionar" socialment, a la vegada que la perdua de qualitat i 
I'augment de la degradació ambiental i social. Els antics "primers" turistes ja 
han trobat unes altres destinacions amb un grau de desenvolupament turístic 
encara redu'it o nul. 

FASE 4 A mesura que I'indret ha esdevingut turísticament depenent en un grau 
excessiu, els problemes han assolit un nivell de difícil resolució. La majoria 
deis turistes no hi tornen perque ara, introdu'its de pie en el consum turístic, 
busquen uns altres indrets que puguin oferir més qualitat. D'altra banda, la 
població local no pot tornar a la seva original forma de vida (preturística), i es 
veuen forc;:ats a revitalitzar la seva destinació per tal de no perdre quota de 
mercat. 

Font: Shaw i Williams (1994) 

Taula 3.4. Implicacions del model de cicle de vida per a una destinació turística 

Inici DesenvoluJJament Consolidació Declivi 
Característiques 
Increment Baix Creixement r@id Creixement lent Decreixement 
Benefici privat Insiqnificant Maxim Anivellat Descendent 
Cashflow Ne~atiu Moderat Elevat Descendent 
Visitants Innovadors De masses De masses Poc actius 
Competidors Escassos Creixents Molts Escassos 

Respostes 
Estrategia Expansió de Penetració de Defensa de quotes Reposició 

mercats mercats 
Despeses Creixents Elevats Elevats Consolidats 
marketinq 
Emfasi marketing Educació Informació Assidu'itat Protecció nous 

mercats 
Distribució Independent Mercat de viatges Mercat de viatQes Mercat de viatqes 
Preu Elevat Descendent Redui't El més redu'it 
Producte Basic. No Millorat pero Diferenciat En transformació 

estandarditzat estandarditzat 
Promoció Cap Venda personal, Venda personal, Venda personal, 

publicitat, relacions publicitat, relacions publicitat, relacions 
públiques públiques, públiques, 

-º!,omocions -º!,omocions 

Font: Vera Rebollo et al. (1997) 
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Taula 3.5: Tipologia del turisme i deis seus impactes 

Estadis Naturalesa del turisme Naturalesa deis impactes 
d'evolució 

Tipologia de turista Tipologia de turisme Socials Econbmics Esº-acials 
I Elit exploratoria Organica Euforia Mínim Nul 
II Oriqinal Alterat Indiferencia Moderat Feble 

111 Massiu individual Semiartificial Desconfianc;:a Substancial Mig 
IV Massiu de grup Artificial Antogonisme Enorme Fort 

Font: Vera Rebollo et al. (1997) 

D'altra banda, podem trobar una altra relació entre aquest model evolutiu 

de Butler10 i el concepte de béns posicionals, des del moment en que el 

turisme és considerat com una activitat que pot marcar una certa diferenciació , 
social. Les seves primeres etapes (exploració i implicació) són precísament, 

aquelles en que el turista pot comportar-se com un pioner per fer alguna cosa 

diferent, en un indret on el turisme encara no hi ha arribat o no ha assolit un 

excessiu grau de desenvolupament (el poder dir "jo he estat aquí abans que 

uns altres, abans que hi arribessin les masses"). A mesura pero, que aquest 

indret va passant per unes posteriors etapes i amb aixo, canviant de model 

turístic (d'un model"artesanal" a un altre de plenament fordista), aquell anterior 

caracter iniciatic ja s'ha perdut irreversiblement. Els primers turistes que 

actuaren com a pioners, busquen ara unes altres destinacions on manifestar 

les seves inquietuds turístiques, provar noves coses, experimentar noves 

sensacions, descobrir uns altres paratges encara desconeguts per la "massa" 

deis turistes i en definitiva, posicionar-se socialment a través deis viatges. 

Relacionat també amb aquests conceptes, caldria citar també uns altres 

dos que complementarien aquesta visió postfordista del turisme. El primer 

seria el de "capacitat de carrega d'una destinació turística", i indicaria la 

freqüentació o nivell de visitants que aquesta seria capag d'assolir o "resistir", 

abans que un hipotetic nombre excessiu de persones impliqués una perdua de 

qualitat en I'experiencia turística, i inclús fes perillar la mateixa conservació 

material; aquest podria ser el cas de les platges massa congestionades, o el 

d'algunes coves prehistoriques amb restes de pintures rupestres que s'han 

tancat al públic -com les de Lascaux- perque les condicions ambientals s'han 

vist alterades greument per I'elevat nombre de visitants. Sobre aixo, cal 

10 Unes altres aportacions relacionades amb el cicle de vida d'una destinació turística, amb algunes variacions pero, 
són les de di Benedette i Bojanic (1993), sobre la revitalització d'un indret turístic a partir de factors estrategics i 
mediambientals, i Opperman (1995), que relaciona els canvis en els models turístics amb les aspectes generacionals 
deis turistes. 
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distingir també entre una capacitat de carrega física i una altra perceptual; és a 

dir, una hiperfreqüentació de visitants que pugui malmetre irreversiblement un 

atractiu turístic, o encara que no s'arribés a aquest extrem de destrucció, que 

pel fet que hi hagués un nombre específic de persones, la qualitat en 

I'experiencia turística d'un individu restés minvada, encara que la presencia de 

més persones no hi suposés un perjudici important (Canestrelli i Costa, 1991; 

Walter, 1982). 

3.3.2.- El model psicografic de Plog 

En aquesta mateixa línia teorica de models i conceptes turístics, Stanley 

C. Plog (1973 i 1987) també en proposa un altre centrat en el comportament 

psicologic deis viatgers, en el context d'una investigació realitzada per algunes 

companyies de línies aeries. El seu model pretenia analitzar perque existeixen 

diferents graus de popularitat i exit entre les destinacions turístiques, i també 

quins ti pus de persones prefereixen unes o altres. A grans trets, va distingir 

entre dos grans grups de turistes anomenats "psicocentrics" i "al.locentrics", i 

de la mateixa forma que els turistes es podrien categoritzar al lIarg d'una mena 

d'eix o continu psicocentric-al.locentric en que la població es trobi repartida 

segons una constel.lació de personalitats diverses, també ho serien aquestes 

destinacions. D'acord amb les seves argumentacions, les característiques del 

primer grup de turistes serien: a) preferencia per destinacions ja conegudes, 

amb atractius típics i topiques (les cinc "s" -sun, sand, sea, sangria i sexe), 

grans concentracions d'infrastructures i serveis turístics (hotels, botigues de 

souvenirs, restaurants, etc); b) hi desenvoluparien un nivell redu'it d'activitats 

complementaries, a partir de I'adquisició d'un paquet turístic amb un escas 

marge de lIibertat; i c) el rebuig de qualsevol contacte amb la cultura local (el 

folklore, apats, artesania, etc). Com es comprova, uns trets típicament fordistes 

i que es correspondrien amb les etapes de massificació, declivi i reconversió 

del model de Butler, així com també amb un grup de destinacions turístiques 

no gaire ben "posicionades" socialment avui dia. 

Per la seva banda, els al.locentrics mostrarien una especial predilecció 

per les arees no turístiques o aquelles que encara es trobin en una fase inicial 

del desenvolupament turístic; el que realment buscarien és el descobriment de 

noves experiencies i el contacte amb els elements més propis de la cultura 

local, la visita d'indrets amb poques infrastructures turístiques i desconeguts 
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per a la majoria de gent, i sobretot, mantenir un alt grau de flexibilitat i llibertat 

en el moment d'organitzar el viatge. Per tant, destinacions que actualment són 

noves en el mercat i diferents, es considerarien com al.locentriques (i també es 

podria afegir "postfordistes"), mentre que unes altres encara s'identificarien del 

tot amb aquest "psicocentrisme" turístic (Griffith i Albanese, 1996). És més, 

Plog va observar que el factor de I'ingrés economic no estava directament 

relacionat amb aquesta divisió, lIevat d'aquelles situacions més extremades, és 

a dir, els turistes al.locentrics disposaven d'ingressos més elevats mentre un 

baix nivell de capacitat adquisitiva corresponia en general als psicocentrics, fet 

que ens remet a una primera segmentació del mercat turístico En definitiva, el 

vincle amb el procés evolutiu d'una destinació és clara: són els turistes del 

tipus al,locentric els que forneixen la primera onada turística d'una destinació, i 

a mesura que aquesta va guanyant en popularitat, aquells perden pes front 

uns altres turistes que cada vegada reuneixen més trets psicocentrics (cada 

grup seria més conservador en el comportament turístic que el precedent) 

(Pearce, 1993) (grafic 3.3 i taula 3.6). 

Grafic 3.3: Distribueió de la població turística segons el model de Stanley C. Plog 
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Distribució de la població turística segons el model de Stanley c. Plog, 
aplicat al turisme nord-america 
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Font: Pearee (1993) 
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Taula 3.6: Principals diferencies entre grups psicografics aplicades al turisme 

Psicocentrics Al.locemtrics 
Preferencia per destinacions turístiques de Preferencia per arees amb un baix o nul nivell 
caire familiar, plenament desenvolupades de desenvolupament turístic 
A les localitats turístiques, es desenvolupen Gaudeixen amb el descobriment de noves 
activitats que no surten d'allo que per al turista experiencies i la visita de lIocs encara 
és ia habitual desconequts per la "massa" de turistes 
Elecció de localitats que responen a un model Preferencia per aquelles destinacions noves, 
de turisme tradicional (P. ex. el de les cinc S) diferents 
El nivell d'activitat deis turistes és forca baix Un nivell d'activitat molt elevat 
Despla<;:ament fins a les destinacions amb Preferencia pel transport amb avió 
mitjans de transport habituals (p. ex. el cotxe) 
Preferencia per localitats amb un elevat nivell Allotjament en hotels de categoria elevada, 
de concentració turística, pel que fa a les malgrat que no necessariament moderns, o de 
infrastructures d'allotjament, restauració, propietat d'importants multinacionals. Elecció 
serveis i comer<;:os per lIocs amb una escassa infrastructura 

turística 
Preferencia per una atmosfera i ambient Preferencia pel contacte intens amb la cultura i 
quotidia (el de la seva propia zona d'origen), gent de I'indret visitat 
rebutjant qualsevol manifestació autoctona, de 
ti pus folkloric, cultural, qastronomic, etc, 
Adquisició d'un paquet turístic tancat, amb un Adquisició de només aquells elements més 
escas marge de "lIibertat" per al turista imprescindibles, com I'hotel i el transport (el fly 

& drive), mantenint un elevat nivell de llibertat i 
flexibilitat per orqanitzar el viatqe i I'estada 

Font: Mundet (1994) 

3.4.- Antecedents del turisme postfordista 

La crisi del model capitalista fordista significa també un punt important 

d'inflexió en la concepció del desenvolupament turístic, puix el seu paradigma 

empresarial s'ha transformat profundament en els darrers anys. El model de 

funcionament del turisme de masses ha deixat de ser el més idoni per tal que 

les empreses i regions turístiques mantinguin la seva competitivitat, i al seu lIoc 

es consolida un altre per la seva capacitat de resposta a I'aparició de noves 

condicions respecte la tecnologia, els esquemes d'organització i gestió laboral i 

empresarial, els habits i valors actuals deis consumidors, i el context general 

de I'entorn (Fayos-Sola et al. 1993; Fayos-Sola, 1996). És per aquest motiu 

que el que interessaria en aquests moments és I'exposició de I'evolució que ha 

seguit I'activitat turística al lIarg de les darreres decades, i inclús segles, i veure 

com s'ha manifestat en tres etapes diferents, una de caire "artesanal", la 

fordista i per últim, la postfordista. És a dir, es tractaria de conceptualitzar 

aquest model com una nova política en un marc krippen dorfia , a partir de la 

compatibilització de la competitivitat amb els condicionaments econbmics, 

social s i mediambientals (Krippendorf, 1982 i 1986), el redisseny del paper 
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deis actors implicats i la superació de la tradicional"visió estiuenca" del turisme 

(Fayos-Sola, 1996: 67). 

Abans d'aquest exercici cronologic pero, permeteu-me la lIicencia d'una 

petita "frivolitat" perque a banda de trobar-Ia divertida, crec que resulta forya 

encertada per aquest capítol; d'altra banda, també podria ser interpretat com 

un bon exemple (hipotetic) del fenomen d'expansió de I'activitat turística més 

enlla de la franja litoral envers les zones més endarrerides de I'interior. 

El següent text correspon a la veu en off que introdueix la pel.lícula 

espanyola El turismo es un gran invento, dirigida pel director Pedro Lazaga i 

interpretada pels actors Paco Martínez Soria i José Luís López Vázquez. 

Mentre se sent aquesta veu, I'espectador pot veure de fons diverses imatges 

molt representatives per a aquesta investigació: paratges de platja on els 

turistes ocupen cada pam de sorra disponible, unes primeres línies de mar 

atapa'ides d'apartaments, hotels i altres construccions (gens en armonia amb 

I'entorn), i evidentment, les inevitables cues a les carreteres deis primers 

automobils que una gran part de la població havia pogut adquirir, en el context 

d'un mercat de consum de tipus "fordista" que ja havia iniciat laseva fase 

d'implantació. L'argument d'aquest film és tan simple com útil: I'alcalde d'un 

petit poble de l'Aragó (Martínez Soria), preocupat per I'emigració de la gent 

jove, decideix transformar la seva vila en un centre turístic d'interior. D'acord 

amb aquesta finalitat, i acompanyat del seu secretari (López Vázquez), es 

desplayen al litoral per observar i prendre nota de tot allo que seria necessari. 

La pel.lícula -un fidel reflex de l'Espanya deis anys setanta descobridora del 

turisme de "masses", i que s'havia transformat en una de les principals 

destinacions vacacionals d'Europa-, és un conjunt de petites aventures, 

malentesos i anecdotes en un indret qualsevol del litoral espanyol. 

Turismo, turismo, turismo, una palabra mágica que conoce todo el mundo y que 
ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba, entre 
otras cosas porqué nadie quería hacer turismo. Y ya ve, el turismo significa entre 
otras cosas esto: hacer maletas, embarcar a las familias, oh! las familias 
numerosas... viajar, viajar, viajar, en coche, en remolque, con remolque, a 
remolque, en barco, como sea, a pie si es necesario. Conocer cosas nuevas, 
novísimas, comer paella. Toda esta prisa, esta velocidad, este vértigo es para 
esto: para descansar. El mar, el sol, tumbarse en la playa y no pensar en nada. Ya 
lo dicen los médicos: quince días de vacaciones son cinco años más de vida. Aquí 
lo importante es tomar el sol, pero con cuidado, eso es. Se hacen nuevas 
amistades, se ayudan unos a otros, pero sin pasarse ... Y el amor, quién no se ha 
enamorado alguna vez en la playa. Verdad que es bonito. Turismo, turismo, 
turismo. Hoteles, piscinas, apartamentos, playas, cámpings. Turismo, turismo. 
Para usted se ha hecho todo esto. Decididamente, el turismo es un gran invento. 
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3.4.1.- El furisme com a elemenf de disfinció social 

El turisme com a producte social (més que economic) no és un fenomen 

amb uns origens recents, moderns o contemporanis, ates que p. ex. la seva 

practica al període de les antigues civilitzacions classiques de la Mediterrania, 

ja va esdevenir una activitat forya habitual entre les classes més benestants 

(les platges situades al golf de Napols i de Sicília eren indrets molt freqüentats 

en pie apogeu de l'lmperi Roma). D'altra banda, si es tenen en compte les 

definicions generalment acceptades de "turisme" i "turista" -pel que fa a les 

qüestions de motivació i pernoctació fora del lIoc de residencia habitual-, és 

evident que qualsevol peregrí de l'Edat Mitjana que estigués fent el Camí de 

Santiago podia ser considerat un turista en tots els seus termes. Malgrat tot, la 

majoria deis estudis turístics que aborden la perspectiva historica del fenomen 

turístic, inicien la seva trajectoria al segle XVIII, epoca en que I'aristocracia 

anglesa va iniciar el costum de realitzar I'anomenat Gran Tour, en un context 

de plena influencia de les idees rousseaunianes de la Il.Iustració. 

Es tractava d'un recorregut pel continent europeu (especialment a Franya 

i Italia), amb I'objectiu o motivació principal de millorar la formaciópersonal i 

pedagogica del viatger. Així, Barke i Towner (1996) -i en referencia als origens 

de I'activitat turística a l'Estat espanyol- constaten com algunes ciutats i indrets 

de sengles pa'isos (París, Versalles, Venecia, etc) exercien un major atractiu 

turístic en detriment d'unes altres d'espanyoles (com I'aqüeducte de Segovia, 

I'amfiteatre de Merida i el palau reial de l'Escorial), malgrat el prestigi imperial 

de la corona11 . És per aixo que mentre la practica d'aquest Tour assolia el seu 

maxim prestigi al segle XVIII, el territori espanyol restava fora deis límits d'un 

primer anell turístic europeu (Claval, 1995; Ojeda Rivera, 1992). 

Posteriorment, al lIarg deis darrers anys del segle XVIII i durant el XIX, 

aquesta imatge negativa va experimentar una transformació significativa, arrel 

un canvi produ'it en les motivacions i sensibilitats principals deis viatgers. Els 

antics elements que feien tan poc atractiu el nostre territori als antics "grans 

turistes" il.lustrats -la lIunyania, pessimes comunicacions, paisatges salvatges, 

patrimoni medieval i arab, cultura popular pintoresca, etc- adquiriren un nou 

significat per a una nova onada de viatgers aristocratics i benestants. Va sorgir 

11 A aquesta imatge negativa del territori espanyol en comparació a d'altres destinacions 'turístiques". hi contribuYen 
també al tres factors més enlla deis ideals de la Il.Iustració, el món classic i el Renaixement, com p. ex.: comunicacions 
mol! deficients, manca d'allotjaments, por al bandidatge i a la Inquisició (per als viatgers protestants provinents del 
nord d'Europa), etc. 
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i es va difondre un· gust innovador per aquells escenaris i cultures considerats 

aleshores com a "exbtics" i 11 romantics" , i la raó principal del viatge ja no fou 

tant la recerca i el descobriment de monuments antics i oblidades ru'ines de les 

civilitzacions classiques, com el coneixement deis costums i tots aquells altres 

elements que integren una cultura popular. 

D'aquesta manera, el territori espanyol va formar part d'un important 

procés de descobriment que inclo'ia també altres regions d'Europa meridional 

(Sicília, Grecia i el Mezzogiomo italia) (Burke, 1978), alhora que objecte d'un 

destacat entusiasme viatger per part de personatges com Pascual Madoz, 

Alexandre de Laborde, John Talbot Dillon, Washington Irving, Théophile 

Gautier i Richard Ford (Ybáñez Bueno, 1997)12. I aquest és un aspecte a tenir 

en compte a posferiori perque es podria interpretar que aquesta filosofia de 

descobriment que hi havia al darrera del Gran Tour, sembla que torna a 

recuperar-se -salvant les distancies perb- arran la difusió d'algunes practiques 

turístiques de tipus postfordista, La següent cita, extreta de Barke i Towner 

(1996: 7), fa una referencia molt explícita a aquest nou fenbmen turístic de 

naturalesa "romantica" d'epoques anteriors: 

The behaviour, as well as the appearance, of the Mediterranean people evoked 
admiration and envy, beca use it conformed to the style that was so eagerly desired 
yet so relentlessly elusive at home. In the South the masses were by comparision 
civilised, sober, and cultured (J. Pemble,1987: 133), 

Malgrat I'aparició del migdia europeu com a integrant d'un incipient circuit 

o sistema turístic, la posició que ocupaven alguns pa'isos mediterranis com ara 

Espanya en un hipotetic ranking de destinacions continuava sent for9a baixa, 

especialment en relació a altres pa'isos ve'ins com Franc;a i Italia, amb una més 

arrelada tradició turística, La investigació de Barke i Towner (1996: 8-9) dóna 

de nou algunes dades interessants; així p, ex. la primera guia turística sobre 

l'Estat espanyol no va ser editada fins el 1898 (en angles per I'editorial Karl 

Baedeker), mentre que les dedicades a altres pa'isos i regions europees van 

ser publicades amb forc;a antelació (les de Su'issa i la Italia central els anys 

1863 i 1867), D'altra banda, la primera agencia pionera en I'organització deis 

viatges -I'anglesa Thomas COOk13- no va incloure un recorregut pel territori 

12 Una recent aportació a la visió turística de I'Estat espanyol al segle XIX ens la proporciona Eloy Ibáñez Bueno, en 
un article publicat a la revista Estudios Turísticos (1997), sobre I'evolució histerica d'aquest fenomen i la seva 
manifestació a una escala espanyola. O'altra banda, és significatiu com un d'aquests viatgers "romantics" -Alexandre 
de Laborde-, en un deis seus recorreguts per territori catala, va incloure en els seus itineraris la val! del Cardener, amb 
les ciutats de Manresa, Solsona i Cardona, i que reflectiria com aquesta zona ja desvetllava un cert interes turístico 

13 La primera agencia de viatges fou fundada a mitjans del segle XIX quan I'impressor Thomas Cook organitza un tren 
amb 570 passatgers, des de les localitats de Leicester a Loughborough, amb un 'paquet" que inclora el viatge d'anada 
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espanyol fins el 1872, i inclús oferint encara la imatge d'un país considerat com 

una terra incognita. 

Paral.lelament, fou també durant el segle XIX quan les motivacions de 

caire intel,lectual i pedagogic que contextualitzaven el Gran Tour, i I'esperit 

romantic i aventurer que impregnava el viatge per alguns pa'isos mediterranis, 

van deixar pas a unes altres que combinaven els aspectes més estrictament 

lúdics, ociosos i moda, amb els terapeutics i la salut. Va ser en aquesta epoca 

que els diccionaris comen9aren a recollir la veu "turisme" per fer referencia a la 

teoria i practica del viatge en que el plaer constitu'ia la motivació principal, és a 

dir, el viatge pel pur plaer de viatjar. A la vegada, la difusió del transport per 

ferrocarril va ser un fet clau en aquesta expansió territorial del turisme (limitada 

encara, pero), i com s'ha citat amunt, s'inicia la publicació de les primeres 

guies turístiques, es van fundar les primeres agencies de viatges, i es crearen 

també els "paquets turístics", amb la inclusió en un mateix viatge del transport, 

I'allotjament i els restaurants (Callizo, 1991). 

En conseqüencia, determinades localitats del litoral europeu, bé del nord, 

bé del litoral mediterrani, van assolir una gran reputació i popularitat com a 

importants centres turístics, destacant: Brighton, Scarborough, Scheveningen, 

Swinemünde, Dieppe, Carlsbad, Baden-Baden, Lido, Viareggio, Vichy, Luchon, 

Aix-Ies-Bains, Biarritz, Deauville, la Riviera francesa -amb Monte Cario, Ni9a i 

Cannes-, i la costa espanyola del sector septentrional -Zarautz, Sant Sebastia i 

Santander- (Turner i Ash, 1991 )14, A un nivell més específicament catala, 

caldria citar també les viles de Sitges, Mataró, Caldes de Malavella, Sant Hilari 

Sacalm, Camprodón, i algunes altres de la Costa Brava (Cadaqués, Segur, 

Palafrugell, St. Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret, etc), previ pas a la seva 

posterior massificació turística o etapa del turisme fordista. Així, en aquest 

mateix context empordanes, I'escriptor Josep Pla, a la seva obra El meu país 

(1974: 611-612), descrivia amb el seu estil característic, els primers estiuejants 

de Llafranc: 

¡tornada, berenar a base de té i entrepans, partits de cricket, balls i banda de música, i una guia de botigues i lIocs 
histories d'interes de visita recomanada (Urry, 1990, pago 24). 

14 Gran Bretanya fou el país pioner en establir unes practiques vacacionals entre les classes treballadores, a partir de 
I'aparició de nombrosos resorts turítics al litoral britfmic durant la segona menat del segle XIX, i en indrets com 
Blackpool, Bournemouth, Brighton, Southend, Bradford i Morecambe, propers a les aglomeracions industrials, i que 
foren molt populars en el període d'entreguerres i posterior a la 11 Guerra Mundial (Antón Clavé, 1993; Urry, 1990). 
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Podem recordar perfectament les primeres famílies que passaren I'estiu a Llafranc 
a primers de segle -famílies algunes de les quals eren de la vila i altres forasters 
(oo.) L'estiueig era arcadic, peró dura va poc; comengava passat Santa Margarida, la 
festa major de Palagrugell, i s'acabava passat Santa Rosa, indefectiblement. Els 
estiuejants eren aficionats a la pesca; tenien mariner i bot i armellades, palangres i 
volantins. Anaven a llevar quan sortia el sol i es passaven la tarda jugant al tresillo. 
Les senyores ana ven a rosari a I'hora baixa, quan la campana tocava a I'avemaria 
(oo.) El carro d'en Maleca, des de Llafranc, el d'en Batlle, des de Calella, portaven 
els cabassos de les provisions i per un ral els viatgers. Era una cosa casolana, 
familiar, d'un arcadisme deliciós. Els banys eren decents. Hi havia les baluernes de 
fusta amb unes orelles que penetra ven en I'aigua perqué la gent que es banyava 
no pogués ser vista. Els senyors es banyaven d'un cantó i les senyores de I'altre 

Per la seva banda, un altre exemple nacional d'aquests primers pasos de 

I'activitat turística ens el proporciona I'investigador mallorquí M. Seguí (1996), 

. qui en un estudi del desenvolupament turístic a les illes Balears, distingeix una 

serie d'etapes historiques, amb una primera de caire "preturística" que la situa 

entre el segle XIX i el boom turístic deis anys 1960. L'autor afirma que van ser 

els viatgers britanics desplac;ats en creuers, i I'establiment d'una important 

escola de pintors a localitats com Pollenc;a, els fets que determinaren la difusió 

de I'arxipelag balear com una excel.lent destinació per al turisme culturaP5. A la 

vegada, cita també diverses dades puntuals de principis del XX, que indiquen 

un creixement lent pero continu de I'activitat turística (la publicació d'articles 

periodístics i la construcció d'alguns hotels emblematics a I'entorn de la ciutat 

de Palma). El fet que s'esmentin alguns deis segments més habituals de 

turistes d'aleshores -viatgers i pintors- serveix per introduir un aspecte clau i 

recurrent en I'estudi sociologic del turisme, com és el de les característiques 

socioecononiiques deis practicants i I'adopció de I'activitat turística com una via 

de distinció i diferenciació social (un altre exemple de "bens posicionals"). 

Segurament, és en aquestes primeres etapes del fenomen turístic en que 

el viatge i el turisme van actuar, segons I'opinió generalitzada de la sociologia, 

com un coÍljunt de practiques ostentatories i de signes d'identificació per part 

d'una élite minoritaria i en conseqüencia, com una referencia obligada per a la 

resta deis segments socials "inferiors" (Clary, 1996). Primer van ser els més 

aristocratics els que van poder demostrar el seu estatus de classe privilegiada, 

"ociosa", en ser els únics amb la capacitat de viatjar i dedicar-se al lIeure; 

posteriorment el procés de la Revolució Industrial va significar la progressiva 

generalització de les practiques turístiques i alhora, la seva imitació per part 

15 Per a més informació sobre el desenvolupament historie del turisme en aquest arxipelag, consultar el capitol de R. 
J. Buswell (1996). 

98 



Fordisme i postfordisme. Un segon context teoric 

d'una nova classe social emergent -la burgesia-, amb la qual cosa demostrava 

així que disposava també del temps i recursos suficients per poder-ho fer. De 

totes formes, el turisme continuava sent una activitat forga restringida a unes 

determinades capes socials, i paral.lelament, marginada de la majoria de la 

població, raó per la qual aquesta primera difusió del turisme va tenir una 

repercussió més social que no economica a les zones receptores. Amb el pas 

del temps, les diverses conquestes socials assolides per la població en el 

transcurs del segle XX i sobretot a partir de la seva segona meitat, facilitaren 

I'adopció i difussió de les practiques turístiques (taula 3.7). 

Taula 3.7: Seqüencia temporal del turisme costaner a Europa 

Modalitat turística Motivacions Període 
"Creació" de la platia Seale XVIII 

Motivacions de salut, curarives 
Turisme com a signe Balnearis, aigües termals Segle XIX 

d'elitisme social 
Llocs d'oci i lIeure, moda i 1 a meitat del segle XX 
punts de trobada de les 

classes socials benestants 
Arees turistiques litorals 2a meitat del segle XX 

Turisme fordista Consum "en massa" del sol i 
la platia 

Arees especifiques, protecció Finals del segle XX 
Turisme postfordista (?) esp?is d'interes natural 

Arees saturades 

Font: Marchena i Vera Rebollo (1995) 

Els antics comportaments relacionats amb el lIeure i el turisme -fins no fa 

gaire reservats a les élites socials-, van deixar pas a un model turístic de 

masses, o fordista. Paral.lelament, aquest nou fenomen també va deixar de 

simbolitzar l'estatus social, i per contra va comengar a associar-se cada cop 

més amb una segregació entre el temps de treball i el de lIeure (considerant 

aquest darrer com un guany respecte el primer), i com un temps "passiu", de 

descans, "ociós", un temps per a no fer res. Amb tota probabilitat, la modalitat 

turística que més es pot identificar amb aquesta concepció i període historie 

sigui la del litoral, una de motivacions simples i senzilles. A grans trets, la 

progressiva generalització d'aquest comportament fou la clau per a I'exit de la 

indústria turística fordista, basada en una producció estandarditzada i en 

cadena, i un consum massificat i socialitzat del "paquet turístic", alhora que 

controlada per grans companyies transnacionals que integren en una oferta 
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conjunta, aquells serveis basics que necessita el turista per satisfer el seu 

desig "descobert" de consum turístico Amb posterioritat, el Postfordisme ha 

suposat en I'ambit turístic, entre altres coses, un "desafiament" sociocultural, 

en el sentit que quan la practica del turisme ha deixat de ser un referent de 

posicionament per a determinats grups de gent, aquests busquen, creen o 

inventen noves practiques amb que fugir de I'anonimat i continuar marcant una 

certa distancia social1 6 . 

Ha estat al lIarg del segle XX i especialment a la seva segona meitat, que 

I'activitat turística ha experimentat en diferents períodes, importants processos 

de transformació a conseqüencia deis canvis que s'han produ'it basicament, en 

els mercats económic, tecnológic i sociológic. En conjunt, en aquesta evolució, 

es distingeixen tres fases históriques, la del turisme "artesanal", la fordista (de 

vegades anomenada també l'Antic Regim -Fortia, 1996), i la postfordista o 

Nova Era del Turisme (NET) (Fayos-Solá, 1994, 1996), malgrat que la majoria 

deis estudis realitzats s'han centrat a les dues darreres. 

3.4.2.- Turisme artesanal (1a generació) 

L'etapa del turisme artesanal cronológicament podria ser limitada fins la 

decada deis anys cinquanta, i a grans trets, s'ha caracteritzat per ser un 

període en que el turisme era considerat com una activitat económica que 

ocupava una posició molt secundaria respecte els altres sectors productius 

amb més tradició (agricultura, pesca, ramaderia, etc). Aquells indrets que 

havien esdevingut mínimament turístics no disposaven en general, de gairebé 

cap infrastructura turística (serveis d'allotjament, restauració, informació, etc), i 

la població -lIevat d'algunes persones aleshores amb visió de futur o pioners 

en el negoci turístic-, desconeixia el potencial de desenvolupament i de 

transformació que suposava I'aposta per I'activitat turística. Només en uns 

determinats casos hi existia una gamma limitada de productes turístics, 

intensius en ma d'obra i amb una nul.la rellevancia de la tecnologia, escassos 

canals de comercialització, i orientats tan sois a uns mercats emissors encara 

redu'its i molt específics en I'escala social. 

16 En un article periodístic, José Mª Perceval (1996) escrivia en relació al transport deis turistes amb una perspectiva 
histerica, que a principis del s. XX les vacances es van estendre als petits comerciants, que copiaren els costums de 
les classes benestants, fet que provoca la 'fugida" deis turistes més "veterans" que progressivament havien d'anar 
més lIuny. Afegeix també que la popularització entre les classes populars del tren com a mítja de transport per 
despla¡;:ar-se als nuclis turístics, va afavorir la difusió de I'automebil entre els grups socials amb més possibilitats 
econemiques (p. ex. el rally de cotxes d'época Barcelona-Sitges té aquí el seu origen). 
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En un ambit nacional, aquesta situació podria ser contextualitzada amb 

uns exemples forga significatius, com els que proporciona I'investigador Mario 

Gaviria, que en una de les seves obres (1974), descriu molt encertadament 

I'inici de I'activitat turística en un indret qualsevol del litoral espanyol: 

En 1955, un joven español de veintidós años se presenta en Estocolmo, recorre 
las agencias de viajes con, por sola presenta ció, una foto del pueblo en la mano. 
La foto no tiene nada que ver con las que hoy día aparecen en los folletos de las 
grandes agencias extrangeras. La foto muestra en primer plano una colina, unas 
cabras pastando, el pastor que las vigila. En el fondo, la bahía, apenas poblada 
por algunos chalets y por dos edificios altos. El español venía a ofrecer una nueva 
mercancía: las playas de su pueblecito, las habitaciones de su hotel, el primero de 
los tres que se habfan construído. Se trataba de uno de los pioneros de esta 
quimera de oro, gente emprendedora, valiente, que había comprendido el interés 
turístico de los sitios cercanos al mar y de buen clima ( .. .) Era gente que tenía 
otros negocios, tiendas de ultramarinos, etc, algunos solares obtenidos a veces 
por trueque (pp. 93-94). 

3.4.3.- Turisme fordisfa de masses (2a genera ció) 

Generalment s'ha acceptat que va ser després de la 11 Guerra Mundial, a 

partir de la decada deIs anys cinquanta, pero sobretot amb un fort creixement 

als seixanta, quan I'anterior etapa artesanal comenga a ser substitu'ida per una 

altra de naturalesa fordista. El turisme, com a activitat de masses i autentic 

fenomen de forts impactes social s, economics i ambientals, deixa enrera el 

caracter minoritari i elitista, ates que el tret principal d'aquest nou turisme 

radica en I'extensió de la seva practica a un ampli ventall de grups social s que 

fins lIavors no hi havien tingut accés, i per tant, la seva "impersonalització" i 

massificació. Del període precedent basat en la distinció i diferenciació social, 

es passa a un turisme amb uns comportaments simples, estereotipats, que 

genera anonimat i indiferenciació (només es fa allo que fa tothom i es viatja a 

aquells lIocs on hi va tothom). Una expressió encertada, tot ¡que segurament 

un tant simplista i exagerada, pero que alhora podria reflectir alguns aspectes 

d'aquesta evolució, seria aquella que diferenciaria entre "viatger" i "turista"; el 

primer correspondria a aquella persona amb un gran coneixement de I'indret 

que visita, pero no de quan hi arribaria o se n'aniria (una mostra del turisme 

minoritari), mentre que el segon sí sabria els dies d'arribada i sortida a/de la 

destinació, pero en canvi no de quina és aquesta!! (López Palomeque, 1994) 

(iLlustració 3.2). Un altre exemple el dóna novament, I'estudi de Gaviria, que en 

una entrevista a una guia anglesa, aquesta afirmava que: 

101 



Fordisme i postfordisme. Un segon context teoric 

Para que los turistas que lleguen nos reconozcan tenemos un informe con 
etiqueta. Hay dos autocares por cada vuelo, y una guía dice: "tal vuelo, la gente 
del hotel ... " Pero muchas veces ellos no saben a qué hotel van (242). 

3.4.3.1.- Factors que intervenen en el turisme fordista 

Els factors que van propiciar aquesta evolució al lIarg de la segona meitat 

de segle han estat diversos, tant a nivell economic, com social i tecnologic, i 

apareixen interrelacionats uns amb els altres. En conjunt, aquests factors van 

determinar que el paradigma de la producció en massa (fordista) de I'aparell 

industrial, fos "mimetitzat" pel creixent sector turístic, impossant una forta 

especialització turística centrada sobretot en destinacions mediterranies de sol 

i platja. Durant el període de la postguerra, el sector turístic va iniciar la 

producció en massa d'uns productes vacacionals estandarditzats, amb uns 

preus baixos i orientats a turistes que tot just comenc;aven a "descobrir" el 

turisme (inexperts), de motivacions molt basiques i un moderat exotisme. 

L'oferta estava formada principalment per paquets vacacionals rígids, fet que 

permetia un abaratiment deis costos i un elevat nivell de competitivitat a partir 

de les economies d'escala, a la vegada que satisfeia també uns mercats molt 

amplis, nous, amb unes baixes expectatives i escassa o nul.la segmentació. 

Altrament dit, una mena de conjunt de mecanismes que combinava el descens 

de costos, I'augment de la demanda i les economies d'escala, i malgrat que 

aquests i altres factors han estat objecte d'estudi de molt investigadors (p. ex. 

Fayos-Sola, 1994; Fayos-Sola et al, 1993; Marchena, 1994; López Palomeque, 

1994; Shaw i Williams, 1994 -cap. 9), és útil fer un exercici de recordatori i 

esmentar-ne els següents: 

i) El desenvolupament economic, I'augment del nivell de vida i benestar 

general de que van gaudir nombrosos sectors social s a la segona meitat 

del segle XX, fet que va permetre la disponibilitat de més recursos i renda 

per ser destinats a activitats d'oci. Com s'ha comentat en un altre capítol, 

al darrera d'aquesta situació hi havia I'existencia de l'Estat del Benestar. 

D'acord amb aquest, les classes treballadores van ser incorporades a un 

entramat social -una estructura hegemonica- que assegurava un progrés 

economic i de modernització, segur, estable i durader, de reforma social, 

igualtat d'oportunitats i creixents possibilitats de consumo Aleshores, es 

podria afirmar que les causes que van afavorir el sorgiment del turisme 

fordista foren aquest procés d'industrialització i la posterior eclosió de la 
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civilització de I'oci. Des d'aquest punt de vista, i seguint els exemples de 

Gaviria (1974), s'afirmava que segons els sindicats alemanys, el sol i el 

litoral del migdia europeu -sobretot I'espanyol i en particular les IlIes 

Canaries-, eren considerats com una forma d'expansionisme legal que a 

la vegada garantia I'espai vital (sic) i el "gaudi merescut" a les classes 

socials mitjana i obrera; en aquesta mateixa línia, s'expressava també 

I'opinió que les vacances a les platges espanyoles funcionaven com un 

mecanisme d'ajustament social per a la població del nord d'Europa, que 

s'incorporava de nou a les tasques laborals amb una major predisposició 

(pp. 75-76); 

ii) En aquest context general de benestar i estabilitat socioeconomica una 

vegada superada el període de la postguerra europea, I'eclosió del lIeure, 

oci i activitats turístiques es va reflectir en una reducció de la durada de la 

jornada laboral, generalització i ampliació de les vacances pagades, i 

I'avanc;ament en I'edat de la jubilació -és a dir, una major disponibilitat de 

més temps lIiure. Una xifra significativa ens la donen Shaw i Williams 

(1994), que argumenten que entre les decades deis anys seixanta i 

vuitanta, el percentatge de pa'lsos on la mitjana de la setmana laboral 

excedia de les 40 hores, va minvar del 75% al 56% (WTO, 1984); 

iii) En relació amb I'anterior, va sorgir i es va fomentar també, una major 

predisposició envers el viatge i practiques turístiques. Les societats més 

desenvolupades van assumir el fet que les activitats d'oci en general i els 

desplac;aments turístics en particular, esdevingueren unes funcions de 

primer ordre en el funcionament social i economic contemporani. 

Simultaniament, es produeix també una expansió deis habits turístics a 

mesura que els anteriors estils de vida i pautes de comportament turístic 
idealitzats, aconsegueixen una difusió més gran entre els diferents 

segments de població. Un cop el desig de fer vacances ha acabat per 

incorporar-se a les pautes de consum de les classes treballadores -com 

ha succe'it amb uns altres bens de consum materials o "experiencials"-, 

comencen a ser considerades com uns béns de naturalesa insustitu'lble, 

com si es tractés d'un dret assolit al qual ja no s'ha de renunciar mai; 

iv) L'augment del nivell de vida i de renda entre la població va permetre 

també un gran desenvolupament deis mitjans de transport individuals i 

una creixent motorització del turista. La popularització deis automobils 
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(exemple paradigmatic -potser el que més- d'unes noves possibllitats de 

consum fordistes per a les classes mitjanes, i un deis béns de consum 

més típics de I'aparell industrial fordista), va afavorir els despla<;:aments i 

la mobilitat deis turistes, tant nacionals com estrangers. Paral.lelament, la 

millora de les flotes aeries i I'existencia d'uns preus de combustibles molt 

baixos, van incidir molt positivament en el trasllat a mitjanes i grans 

distancies d'enormes volums de turistes amb uns costos for<;:a redu'its, A 

aquesta més gran facilitat economica i de transport .per al viatge, també 

cal afegir I'eliminació progressiva de les anteriors trabes burocratiques i 

frontereres entre els pa'isos emissors i receptors (visats i passaports), fet 

que va ser significatiu pel que fa als moviments internacionals de turistes, 

Posteriorment, aquests fets també han estat de primer ordre per expandir 

el turisme en pa'isos on encara no havia arribat i que avui dia són vistos, 

des d'una perspectiva occidental, com "exotics" i per tant, idonis per a la 

recuperació del posicionament social perdut durant I'epoca fordista; 

v) La incidencia d'aquest desenvolupament tecnic no es va veure redu'it 

tan sois al sector deis transports personals o col.lectius, sinó que també 

va resultar decisiu pel que fa a la informatica i telematica, Així¡ la millora 

deis anomenats Sistemes de Reserva Automatitzada (o CRS de I'angles 

Computerized Reservation Systems) , va agilitzar i facilitar molt la feina de 

les companyies aeries i agencies de viatge, en permetre la consulta 

directa de qüestions com horaris deis vols, tarifes, disponibilitat de places 

i reserves, etc; entre altres coses, aixo va suposar també un augment de 

la productivitat, reducció de temps i abaratiment deis costos, atenció més 

personalitzada i més possibilitats de fidelització deis clients (Cornella, 

1996; Granados, 1994); 

vi) No cal oblidar el paper de les cadenes hoteleres i touroperadors (TO) 

en aquest procés17, Com es tracta d'una epoca en que la majoria deis 

turistes eren inexperts quant als habits turístics recentment "descoberts", 

un deis elements més rellevants fou el de poder proporcionar un nivell de 

"seguretat" i confian<;:a de les característiques del transport i I'allotjament, 

a partir del sistema de franquícies i marques hoteleres que asseguressin 

als turistes unes comoditats familiars i conegudes, pero en uns entorns 

17 Es recomana la lectura del capitol que A. M. Williams (1996), dedica als TO i el turisme fordista a l'Estat espanyol. 
Una de les conclucions més fefaents és que tot i que en el creixement d'aquest turisme de masses hi van intervenenir 
diversos agents, els TO foren probablement els més poderosos; d'altra banda, també evidencia la influencia que tenen 
en la captació d'alguns mercats emissors específics (p. ex. el britanic). 
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aleshores desconeguts. L'objectiu consistia en eliminar les principals 

preocupacions i inquietuds deis consumidors, presentant-Ies com a 

solucionades, i la promesa d'un gaudi de les vacances amb un cert nivell 

de"exotisme", desitjat i també "temut". En aquest punt, de nou podem 

treure profit de la investigació de Gaviria per exemplificar aquesta 

situació, citant un altre cop el testimoni de I'anterior guia inglesa (240): 

oo' Les gusta mucho esto a los ingleses. Hay muchos bares y pubs ingleses, la 
playa es muy limpia, el pueblo es muy limpio. Ellos dicen que es típico de 
España, pero no quieren a España. Ellos dicen: "hemos estado en el 
extrangero seis veces". Pero ellos no han estado en el extrangero, han estado 
como una mercancía mandada hecha un paquete. No quieren conocer a ningún 
español, quieren conocer su propio país con su ambiente propio, pero con las 
playas buenas. Dicen que hay demasiado español. La comida demasiado 
española. 

Pero a banda d'aquest paper de les cadenes hoteleres i TOs, també cal 

citar la seva intervenció en I'estrategia de control del negoci hoteler, des 

de la mateixa construcció de I'establiment fins a la fixació deis preus i 

I'arribada d'un determinat nombre de turistes. Aquest sera un procés que 

acabara per comportar conseqüencies negatives per als hotelers, en la 

manera que els TOs exigiran a canvi de financiar I'hotel, un nombre 

específic d'habitacions a un preu fix. El que també pot succeir pero, és 

que els turistes previstos inicialment, per determinades raons, no vinguin 

en un nombre suficient (al cap i a la fi, són aquests mateixos TOs els que 

proporcionen la "mercaderia" que ha de permetre a I'hoteler financiar el 

prestec amb que ha constru'lt I'hotel); aixo va provocar que el propietari 

estigués mancat de poder de negociació per fixar els preus. Un altre 

exemple d'aquest fet és el següent: 

00 .pero hacia 1966 o 67 llega, como en los cuentos de hadas, el hada madrina 
que va a desencadenar el boom hotelero. El que hizo realidad el sueño del 
propietario del solar e incluso provocará el deseo de tener hotel en aquel que 
no lo había soñado. Se trata del representante de la agencia de viajes 
mayorista extrangera o Tour Operator. Aparentemente, todo es de lo más 
simple: "uno puede ser hotelero con poco dinero si posee un solar"(oo.). Los 
créditos hoteleros no se conceden fácilmente y los préstamos son difíciles de 
obtener. ¿Quién será el avalista, el que garantice el pago del préstamo? (00.) La 
agencia da parte de la financiación (.00)' Una vez terminado el hotel, mandará 
clientes para los cuales se tendrán habitaciones reservadas a un precio dado 
que se negociará; poco a poco se irá devolviendo el dinero prestado (pág. 96). 

Per tant, es pot afirmar que el turisme fordista es troba representat per un 

consum massificat i socialitzat del fenomen turístic (viatge i allotjament), en 

base a I'elaboració en cadena del producte ofertat per part de les companyies i 

TOs internacionals, que integren els serveis basics necessaris per satisfer les 
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necessitats del turista. La integració en cadena del paquet turístic va constituir 

el paradigma de la indústria turística internacional -similar a uns altres ambits 

productius-, primer apropant a les classes socials mitjanes i baixes les 

periferies litorals més properes, per després anar allunyant progressivament 

aquestes destinacions a partir d'una compatibilitat d'aquesta estrategia amb 

preus més assequibles per aquests segments de demanda (Marchena, 1994). 

El turisme de masses apareix com una forma distintiva del model de consum 

fordista, és a dir, I'adquisició de béns de consum elaborats sota condicions de 

producció en massa, escassa o nul.la diferenciació deis productes, destinats a 

uns mercats de consumidors poc o gens segmentats, i que estan dominats per 

uns productors que monopolitzen el negoci (p. ex. el TO britanic Thomson). El 

client té I'única opció de consumir productes turístics totalment _estandarditzats 

i rígids -en oposició al concepte de "flexibilitat". 

El turisme de masses té com a primer objectiu, el desplac;ament d'un gran 

nombre de persones que busquen unes destinacions inicialment "exotiques" 

(pero que quan s'han massificat perden aquest exotisme), i que pugui ser 

assolit amb un mínim de serveis i equipaments, donada la certa limitació 

d'ingressos deis turistes als quals aquestes destinacions estan orientades. 

Existeix una intensa competencia entre productes turístics indiferenciats i 

homogenis que reuneixin una mateixa combinació d'atractius (platja, hotel i 

entreteniment), raó per la qual, aquesta competencia s'exercira a través del 

factor preu, amb fortes pressions per reduir els costos de producció i el preu 

final de venda. Per tant, la política empresarial turística es centra sobretot, en _ 
- -

la maximització deis ingressos a partir del simple augment del nombre de 

visitants, la recerca de les economies d'escala per assolir la major quota de 

mercat possible, i tot aixo sense gaires consideracions respecte els efectes 

negatius (socials, ambientals, etc). A la vegada, i derivat de I'homogene'ització 

de I'oferta, el que finalment importara sera més el fet de viatjar per evadir-se de 

la rutina i canviar d'escenari, i no tant I'indret on es viatgi, és a dir, que en una 

situació hipotetica i extremada, les destinacions podrien ser perfectament 

intercanviables. 

D'altra banda, el turisme de masses és necessariament estacional, ates 

que els seus principals atractius són d'una naturalesa climatica -la neu i les 

platges asolellades (de fet, a l'Estat e,spanyol, segurament el principal factor 

d'atracció turística sigui el clima, del qual en depenen els desplac;aments en 

massa deis turistes). Aquesta polarització estacional reforc;a la polarització 
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espacial, perque la majoria d'aquests turistes es concentren en un nombre 

redu"it de territoris, i a més, el turisme fordista presenta també uns mercats 

espacialment segmentats, en el sentit que destinacions específiques tenen uns 

focus emissors concrets. Aquest seria el cas deIs turistes alemanys envers 

Austria, japonesos i el SE asiatic i els nord-americans amb Mexic, mentre que 

en el context nacional els alemanys i anglesos predominarien al lIevant i sud 

peninsular (i les Canaries), francesos i italians al litoral catala en conjunt, i 

darrerament també els turistes de I'est d'Europa (la Costa Brava)18. 

Com s'observa, aquest factor de la proximitat no és I'únic en I'elecció de 

la destinació, ja que també pot dependre també d'unes altres variables, com la 

promoció d'una regió en particular, o I'assoliment d'un volum suficient de 

negoci que asseguri reduccions de costos significatives. El problema que pot 

comportar aquesta escassa diversificació deIs mercats emissors és I'excessiva 

dependencia i vulnerabilitat respecte els factors externs, polítics o econamics, 

sobretot en el cas del turisme internacional (canvis en el nivell de vida deIs 

pa'isos emissors, paritat entre monedes, problemes de terrorisme i inseguretat 

ciutadana, etc). 

Per concloure aquest punt, una última cita de Gaviria sobre un exemple 

de la promoció del principal TO britanic -Thompson- d'unes vacan ces a l'Estat 

espanyol, oferint la imatge tapica del litoral mediterrani fordista. A la vegada, 

també podria ser considerada com una mostra del procés de creació i foment 

d'una destinació específica, i també de la necessitat turística de desplayar-s'hi 

(una mena de "promesa del paradís"), sent aquest un aspecte forya tractat des 

de I'aptica de la sociologia i antropologia: 

Hay todo un mundo alejado esperando para usted. Centros llenos de colorido. 
Pacíficos pueblos de pescadores y de ensueño. Paisajes de cortarles la 
respiración (sic) y playas magníficas. Excitantes, exóticas ciudades. Así pues, 
ánimo, reúnase con su familia y sus amigos. Dé una ojeada a este folleto y 
diviértase escogiendo su vacación ideal ( .. ). España ha sido siempre la favorita 
de los turistas ingleses: buen tiempo, playas bellas y buenas, sin rival en cuanto 
a precios y animación durante veinticuatro horas en la mayoría de las ciudades 
turísticas, todo ello entre dos y tres horas de distancia de tiempo de vuelo ( ... ). 
Una escapada del invierno británico puede ser el mejór tónico en el mundo. 
Cambiar la sensación del viento en la cara y los escalofríos en el cuello por la 
delicia de cielos soleados y playas arenosas. Deje esas grises y monótonas 
calles suburbanas en busca del clamor y la estación de una ciudad europea. 
Olvídese de tener que preparar la comida en una cocina húmeda y deje que 
otros se ocupen de usted y de su familia ( . .). Si le gusta divertirse tan duro 

18 P. ex. Eloy Ybáñez (1997) cita al seu article que durant la temporada del 1997, el mercat alemany s'ha polaritzat 
molt envers cinc destinacions: Balears, Canaries, IHes gregues, Turquia i Tuníssia. 
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como trabaja, no puede hacer nada mejor que ir a España, donde la acTividad 
se incrementa cuando se acuesta el sol (pp. 44-46). 

3.4.3.2.- Facfors de desequilibri en el furisme fordisfa 

Arribats a aquest punt, creiem interessant fer una referencia explícita a 

una qüestió, de vegades marginada, pero que resulta de cabdal importancia si 

es pretén fer una diferenciació entre unes practiques turístiques fordistes i 

unes altres de paral.leles, que responen teoricament, a uns trets postfordistes. 

Tot i els beneficis que sens dubte, ha comportat el turisme fordista en els 

territoris afectats -p. ex. la contribució economica, el procés de transformació i 

modernització de les estructures socials, etc-, també ha suposat I'aparició de 

greus desequilibris o impactes en diversos ambits, i que defineixen les seves 

mateixes febleses estructurals. D'acord amb Vera Rebollo (1994), aquests 

desequilibris estarien agrupats en cinc categories, que són les següents: 

i) Desequilibris sectorials: el turisme fordista ha suposat una accentuada 

sobrespecialització d'una oferta centrada exclusivament en uns escassos 

recursos naturals -el sol i la platja, la muntanya i la neu-, orientada a un 

mercat de masses d'un poder adquisitiu mitja-baix (més en el primer cas 

que en el segon), comercialitzada per grans companyies internacionals, i 

amb un exit basat en la generalització de les vacan ces entre les classes 

treballadores deis pa"lsos europeus. D'altra banda, aquests recursos són 

molt facilment exportables pels paísos receptors, pero també poden ser 

posats en explotació per uns altres competidors que s'incorporin al 

mercat turístico A més, i com ja s'ha comentat, les destinacions turístiques 

que basen l' oferta en una gamma d'atractius poc diversificada, es 

mostren molt més vulnerables que unes altres en les temporades 

desfavorables, així com també a les estrategies empresarials de 

companyies internacionals que han quasi monopolitzat el mercat turístico 

La situació de dependencia és dones, forga evident. 

ii) Desequilibris tecnologics: si un deis defectes inherents al model 

fordista ha estat la manca d'intents per modernitzar i actualitzar I'oferta 

existent, aixo és més que evident en el cas d'aquelles qüestions més 

estrictament vinculades a la tecnologia i la formació professional i 

investigadora. És a dir, aixo faria referencia a la necessitat d'incorporar i 
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dominar les noves tecnologies i la professionalització del sector, que 

serveixi per afegir més valor a un producte turístic que en té poc, i també 

per deixar enrera la imatge tradicional associada al sector turístic -

considerat com un conjunt d'activitats economiques no valorades en la 

seva justa mesura, manca de professionalització i un elevat nivell 

d'amateurisme, etc. En aquest sentit seria significativa la desproporció 

que hi ha entre la importancia real del sector en un país com el nostre. i 

I'escassa presencia de línies de recerca i investigació, durant el període 

de més auge del turisme fordista19• 

iii) Desequilibris mediambientals: són del tot conegudes algunes de les 

conseqüencies que ha tingut aquest model turístic envers I'entorn natural 

i paisatgístic, des del moment en que la seva dependencia respecte uns 

recursos naturals, i alguns de fragils (el clima i sol, línies de costa, aigua, 

paisatge, etc), ha provocat la massificació de moltes zones i la superació 

de les seves capacitats d'acollida i de carrega. En el model turístic 

tradicional, I'exemple del litoral mediterrani és un deis més evidents, ja 

que el sol, la costa i les infrastructures han esdevingut les principals 

variables de localització, intervenció deis agents socials i especulació 

immobiliaria, en que sovint ha primat molt més el nombre de les 

actuacions a la seva bona qualitat i planificació. 

Aquest deteriorament paisatgístic és un deis efectes directes d'aquestes 

concentracions en massa al litoral, que han acabat per fer desapareixer 

en la majoria deis casos, els atractius originals que en una primera fase 

havien justificat o motivat I'expansió del sector turístic; la visió d'algunes 

d'aquestes concentracions humanes i immobiliaries és prou il,lustrativa i 

definitoria d'aquest fenomen -la "Torremolinització", "Benidormització", 

"Balearització" i "Lloretització" (Picornell, 1993), amb una clara referencia 

a uns indrets mediterranis que han fet de la seva degradació paisatgística 

un model imitat arreu. I en aquesta mateixa línia, tampoc caldria oblidar el 

fenomen de les urbanitzacions de residencies secundaries, tant al mateix 

litoral com al rerapaís immediat, i segurament més estes que I'anterior. El 

19 Recentment pero, ha tingut lIoc la reordenació deis antics estudis de TEAT (Tecnic en Empreses i Activitats 
Turístiques) i la seva transformació en diplomatures universitaries a partir del curs 1997-98, de manera que al territori 
catala ha suposat la reducció deis quasi antics trenta centres TEAT en només vuit escoles, adscrites a altres centres 
universitaris (UB, UAB, Pompeu Fabra, Lleida, Girona i Rovira Virgili). Aquestes escoles estan repartid es entre les 
ciutats de Barcelona, Bellaterra, Calella, Girona, Manresa, La Seu d'Urgell, Lleida i Tarragona, amb un total de 920 
places. 
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que resulta encara més paradoxal pero, de tot aixo és que aquest procés 

de degradació va tenir lIoc en nom del desenvolupament turístic!!20 

Al context catala, un deis exemples més significatius és la transformació 

radical experimentada pel litoral costabravenc durant el període del 

turisme fordista, molt ben retratat i criticat pel bioleg R. Fortia (1996: 110), 

qui va descriure la situació del que ell ha anomenat el "creixement turístic 

de l'Antic Regim" al litoral gironí amb els següents termes: 

Més en/la de la implantació de /'estiueig com a Mbit de prestigi social, els valors 
naturals i paisatgístics del litoral s'imposaren clarament per damunt de 
qualsevol altra zona costanera del nostre país. Fou precisament aquest punt de 
partida d'un estat del territori en molts casos primigeni, la descoberta d'una 
alternativa económica al sector agrícola que donava opció a /'enriquiment rapid 
i sense massa esfor90s, així com un context polític propens als processos 
especuladors, els principals factors que possibilitaren un creixement urbanístic 
anarquic i desordenat, for9a vegades al marge de la /lei i deIs procediments 
administratius legalment establerts (. . .). En el període de temps que abra9a des 
de /'inici del fet turístic com a fenómen de masses fins la finalització del regim 
franquista i la constitució deIs primers ajuntaments democrafícs (any 1979), es 
desenvoluparen a la Costa Brava un bon nombre de processos constructius 
altament impactants pel seu entorn natural (la macro-urbanització 
d'Empuriabrava, aixecada sobre les restes de /'antic estany de Caste/ló, potser 
en sigui /'exemple més dramatic i significatiu), al mateix temps que es produra 
també /'accelerat creixement i expansió del conjunt de nuclis turístics. 

iv) Desequilibris espacials: el model turístic del Fordisme es caracteritza 

per la difusió espacial redu"ida i restringida a unes determinades franges o 

enclavaments territorials (Iitorals o muntanyencs), i simultaniament, ha 

marginat la resta de I'espai; així, en el cas espanyol, existiria un model 

turístico-territorial de tipus linial en tota la franja mediterrania, seguint I'eix 

viari de I'autopista A-7, i només interrompuda a les arees de Múrcia, 

Almeria ¡Granada, on aquest caracter de "massa" no hauria assolit 

encara el nivel! de les zones ve"ines (tot i que possiblement aixo sigui més 

aviat una qüestió de temps). Aquest fet ha provocat que als territoris 

afectats hi hagi un desequilibri interior-litoral, puix el desenvolupament del 

sector turístic ha contribuTt a la primacia d'aquest últim en detriment del 

segon -d'un caracter basicament rural i / o industrial. Simultaniament, ha 

afavorit també la concentració d'una gran part deis efectius demografics 

20 John Urry (1992: 15) reprodueix la recomanació que feia I'esglesia ortodoxa grega I'any 1970 d'una nova oració, 
amb unes ciares implicacions turístiques i ambientals: Lord Jesus Christ, Son of God, have merey on the eities, the 
is/ands and the villages o, this Ortodox Fatherland, as well as the holy monasteries whieh are scourged by the wordly 
touristie wave. 
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al lIarg d'aquesta franja costanera, amb algunes situacions realment 

excepcionals21 • 

En conseqüencia, durant el regim turístic del Fordisme va aparelxer 

accentuar una dicotomia interior-costa, amb un territori que experimenta 

greus processos de despoblació i abandonament perque no s'ha 

beneficiat deis efectes positius del turisme, i un altre que en determinades 

epoques de I'any pateix fenomens de congestió i saturació. I precisament, 

un deis reptes de I'anomenat turisme postfordista contemporani és el 

d'intentar estendre aquestes repercussions envers I'interior que, amb uns 

recursos encara poc alterats per la intervenció humana, esta en 

disposició d'oferir unes formules que eixamplin i diversifiquin I'oferta 

tradicional. D'altra banda, aixo ens remetria a un procés de sinergia, en el 

sentit que alguns indrets no gaire coneguts se'n beneficiarien de I'elevat 

grau d'atracció de que podrien gaudir uns altres de més interes; altrament 

dit, que qualsevol indret esdevingui un espai susceptible d'oci i consum 

turístic, o segons John Urry (1990), "universalitzar la ullada turística". I en 

aquest sentit, s'argumentara que pel que fa al cas d'estudi, Cardona pot 

ser la porta d'entrada del turisme a gran part de la resta de la comarca 

bagenca. 

v) Desequilibris socioculturals: en general, aquesta modalitat d'alteració 

faria referencia als canvis que tenen lIoc en la societat i els models i estils 

de vida de la població resident a les arees receptores (els valors, les 

formes de la cultura tradicional, el comportament individual, moral i polític, 

etc). La majoria deis estudis realitzats des d'aquesta perspectiva -i 

d'acord amb el parer deis sociolegs, antropolegs, etc- han adoptat una 

postura negativa, en el sentit que el turisme de masses ha comportat una 

certa "esterilitat cultural", en ser intrusiu en unes comunitats sense gaires 

o nuls contactes amb I'activitat turística. Inclús, hi ha qui des d'una 

postura més radical, parla d'un cert "turisme etnocida" (Jurdao, 1979), per 

indicar un ti pus de turisme "exterminador" de cultures autoctones 

tradicionals, sent una visió allunyada de la concepció general se'n té com 

21 Un deis casos més rel!evants és el de Benidorm, que va passar d'uns 6.000 habitants I'any 1960 a uns 70.000 
trenta anys després, encara que es calcula que la seva població estacional arriba als 350.000 a la temporada estival. 
Per al cas catala, la població censada (1991) als municipis litorals és de poc més de 970.000 hab. mentre que s'ha 
calculat que als mesos de juliol i agost arriba als 2,5 milions. D'altra banda, algunes comarques assoleixen increments 
demografics molt destacats a la temporada turística Ouny-setembre), com el Baix Penedes (354,3%), Baix Emporda 
(241,4%), Alt Emporda (222.1 %) i la Selva (152,7%), malgrat que és una comarca de muntanya la que augmenta més 
-en termes relatius- la població estacional a I'estiu, la Val! d'Aran (426,2%) (Mendizábal et al. 1993; Mendizábal i 
Sánchez, 1997). 
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a sector promotor de coneixements i comprensió entre cultures diferents 

(Kadt, 1980). I malgrat que aquesta concepció s'associa generalment 

amb aquells grups de turistes motivats per coneixer cultures diferents i 

subdesenvolupades (des d'una perspectiva occidental), el desequilibri 

sociocultural també es manifesta en els mateixos pa'isos emissors; un 

bon exemple és el fet que sovint es troben a les botigues de souvenirs de 

moltes ciutats turístiques catalanes, elements que no tenen gaire a veure 

amb la cultura ca,talana i sí amb la d'altres regions espanyoles (p. ex. les 

típiques figuretes del torero amb el brau i les bailaoras de sevillanes). 

En aquest context, alguns deis processos considerats com a negatius, i 

d'acord amb diferents fonts (Mclntosh-Goeldner, 1986; Picornell, 1993), 

serien els següents: a) I'anomenat efecte de demostració, segons el qual 

les poblacions locals -sovint amb uns nivells de benestar més baixos

aspiren a assolir les mateixes possibilitats de consum i pautes de 

comportament que les deis turistes; b) la introducció d'activitats no 

desitjades (prostitució, drogues, joc iLlegal, etc), i la inseguretat ciutadana 

derivada; c) tensions entre diversos coLlectius amb problemes relacionats 

amb la immigració, racisme i xenofobia; d) I'aparició de certes actituds 

"servils" per part deis treballadors en el sector turístic; e) la banalització 

de les manifestacions folkloriques, i una perdua deis referents culturals 

(en cas que la cultura sigui utilitzada únicament com a entreteniment per 

als turistes); f) una excessiva rapidesa en el procés de canvi de les 

formes i pautes de vida; i finalment, g) una certa marginació de la 

població local d'algunes tasques directives específiques del negoci turístic 

(taula 3.8). 

Finalment, una de les aportacions teoriques més simples pero alhora més 

conegudes sobre els efectes socio-culturals i les relacions entre turista i 

resident, sigui I'anomenat "índex d'irritació" (Doxey, 1976). Es tracta d'un 

model que distingeix la transformació progressiva en les actituds de la 

població autoctona envers la turística, en termes d'una creixent irritació 

de la primera envers la segona a mesura que creix el nombre de turistes, 

i el fet turístic assoleix unes dimensions insospitades. D'aquesta forma, la 

concepció que en tingui la població d'un nucli turístic seguira una evolució 

per etapes -euforia, apatia, irritació i antagonisme-, de forma paraLlela a 

com ho fa el mateix nucli (model de Butler); a I'etapa inicial, la comunitat 

es mostraria forga motivada per acollir amb molta satisfacció el turisme; 
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I'apatia s'implantaria quan I'activitat turística hagi crescut amb tanta forc;a 

que ha esdevingut un sector econbmic molt important, mentre que la 

irritació apareixeria quan s'hagués assolit un elevat nivell de saturació i 

congestió, essent un fidel reflex els intents per implementar unes 

estrategies que en limitin I'expansió; I'antagonisme implicaria un malestar 

general perque el turisme passaria a ser considerat més com un perjudici 

que un benefici, simultaniament a la perdua de qualitat i reputació de 

I'area com a destinació turística. Per últim, una fase final amb una 

diversitat d'opinions entre la població autbctona, sobre la millor manera 

de continuar convivint i adaptar-se a la realitat turística difícil de canviar22 

(taula 3.9). 

Taula 3.8: Principals característiques del turisme fordista respecte les relacions població 
local-turista 

1.- Naturalesa transitoria deis contactes: aquests són concebuts d'una forma diferent 
segons el caso Per a la població resident poden ser tan sois un contacte purament 
superficial que té 1I0c a la temporada turística; en canvi, els turistes poden considerar-los 
com una experiencia enriquidora, fascinant i potser fins i tot, única. 

2.- Restriccions temporals i espacials: poden influenciar en la durada. i naturalesa 
d'aquest contacte. Els turistes poden desitjar veure tantes manifestacions culturals i 
local s com sigui possible en un curt període de temps, pero sovint es poden trobar 
limitats per I'escassa riquesa cultural de I'enclavament turístico 

3.- Manca d'espontane"itat: el turisme sovint presenta el defecte de transformar les 
relacions humanes en una activitat comercial i "empaquetada"; de vegades, determinats 
esdeveniments i atractius culturals esdevenen en activitats tan sois destinad es a generar 
ingressos economics 

4.- Desequilibri en les relacions: sobretot en pa'isos en vi es de desenvolupament. Com 
a conseqüencia de les enormes diferencies entre els turistes i la població local -pel que 
fa a qüestions de benestar i nivell de vida-, aquesta sovint té una mena de complex 
d'inferioritat, i aixo pot provocar ressentiments, desig d'explotar i "aprofitar-se" deis 
turistes, i en la mesura que sigui possible, d'imitar el seu comportament. 

Font: Shaw i Williams (1994) 

22 El tema de la interacció entre població local i turística ha esdevingut molt recorrent com a línia de recerca, i per aixo 
destacaríem algunes altres referencies d'interes: Ap (1992); Cohen (1993), Hernández et al. (1996) i Lindberg i 
Johnson (1997). 
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Taula 3.9: Model de Doxey sobre I'index d'enutjament de les poblacions local s envers el 
turisme 

Nivell Símptomes 
Euforia Fase inicial del desenvolupament turístic, en que tant els inversors com els 

turistes són molt benvinguts, i el grau de planificació i control nulo redu'it 
Apatia L'arribada deis turistes esta assegurada, els seus contactes amb la població 

autoctona han esdevingut més formals i menys espontanis. La planificació de 
la destinació turística esta més orientada cap a la promoció i marqueting 

Enutjament La saturació ha assolit el seu grau maxim, i la població resident té recels i 
temences respecte la indústria turística. La planificació busca ara la millora o 
un increment de les infrastructures, i una limitació del creixement 

Antagonisme S'expressen obertament les critiques i els turistes són considerats com la 
principal causa de tots els problemes. La planificació intenta una promoció 
que compensi el deteriorament de la reputació que ha sofert la destinació 

Font: Shaw i Williams (1994) 

3.4.4.- Turisme postfordista (3a generació) 

En els darrers anys, i en aquest context descrit de canvi, reestructuració i 

inestabilitat, han aparegut diverses contribucions científiques que propugnen la 

superació del model turístic tradicional en vigencia, i advoquen per un nou 

turisme que s'adequa als parametres postfordistes que s'han materialitzat ja en 

uns altres ambits productius i economics. En conseqüencia, es parla dones, 

d'una activitat turística que ha estat qualificada amb diverses etiquetes, sigui la 

de postfordista, postmodernista, Nova Era del Turisme (NET), o inclús la 3ª 

generació turística. Aixo no vol dir que un model sigui substitu'it per un altre, 

sinó que avui més que mai, els solapaments entre ambdós són molt freqüents, 

així com també els vincles de complementarietat. Més aviat, existe ix un 

fenomen de convivencia de la mateixa manera que existirien diferents 

segments turístics, amb motivacions diverses -un que aprofita les economies 

d'escala del Fordisme, un que optaria per formes turístiques diverses segons 

el cicle economic -siguin fordistes o postfordistes-, o un altre que podria 

escollir aquestes últimes i que tindria (encara que no forgosament) una notable 

experiencia turística fordista. 

Tal com apunta Marchena (1994), si bé el model turístic fordista segueix 

vigent amb forga en el mercat turístic mundial, aixo no treu que algunes de les 

destinacions turístiques més emblematiques del Fordisme, estiguin greument 

afectades per signes evidents d'obsolescencia respecte la seva oferta, 

saturació ambiental i excessiva concentració de turistes. A la convivencia 

citada abans que "difuminaria" una possible situació de crisi, caldria afegir 
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també una reorientació, no tant sois del contingut de I'oferta (les anteriors 

motivacions basiques encara serien predominants), sinó en dues altres 

direccions; primera, la reposició de la demanda orientada a uns segments de 

mercat que han accedit per primer cop al consum turístic, o que continuen 

escollint aquest ti pus de turisme pel seu baix cost (p. ex, la població jove, la 

més inestable a nivell laboral, turistes deis pa'isos de l'Europa Oriental, etc), I 

la segona direcció faria referencia a la desviació d'una part d'aquest mercat, 

des d'aquelles arees saturades i envellides, envers unes altres que, malgrat 

repetir el mateix tipus d'oferta, són novedoses, ofereixen preus assequibles i 

sobretot, una certa dosi d'exotisme ja perduda en les destinacions tradicionals 

(aquest seria el cas deis pa'isos del Carib i Pacífic), 

És a dir, un fenomen similar al comentat en el capítol teoric anterior sobre 

la crisi del Fordisme com a regim capitalista d'acumulació economica i de 

regulació social, i que aquest no desapareixeria sinó que estaria qüestionat 

com a fórmula a imitar, transformant part de la seva capacitat productiva i 

afavorint I'aparició d'un nou paradigma, La traducció en uns termes turístics és 

la "crisi" d'un model de consum fordista (que no de tot el sector turístic), i la 

necessitat d'adoptar unes noves estrategies per respondre a noves demandes, 

competidors i un entorn d'economia globalitzada en el qual avui dia, qualsevol 

recurs i indret pot ser col.locat en un "aparador" turístic23, Simultaniament, 

aquest paradigma hauria de permetre al sector turístic poder oferir productes 

que mantinguin un elevat grau de competitivitat amb els productes "madurs", 

encara plenament consolidats, 

El declivi d'un producte turístic, com a reflex de I'esgotament d'un model 

determinat, posa de manifest les seves febleses i a la vegada, també la 

necessitat d'un rellangament de I'activitat turística sota uns altres parametres, 
sobretot a partir de I'aparició i consolidació d'uns nous escenaris competitius, 

del procés de reestructuració i modernització de I'oferta existent, i una més 

gran varietat d'aquesta, D'una banda, i com s'ha remarcat anteriorment, tenen 

1I0c canvis en la naturalesa comportamental deis turistes, com a resultat de 

noves motivacions en els segments social s (mitjans-alts) que poden ser 

considerats turísticament, com a més dinamics i crítics amb I'oferta tradicional. 

23 Entre al tres coses, aixo implicaria que la implementació en un territori d'un desenvolupament turístic basat en les 
formules sovint anomenades "alternatives·, pugui no ser gaire viable, pel fet que es tracta d'una estrategia adoptada 
arreu. Per tant, si aquest territori busqués posicionar-se i diferenciar-se d'uns altres en materia de turisme, podria 
pertectament no aconseguir-ho, atést que els seus competidors també s'haurien inclinat per aquesta estrategia. 
Aleshores, aquest caracter d'alternatiu ho seria en relació a la típica oferta fordista, pero no a totes les altres, que 
podrien acabar per configurar novament una altra oferta estandarditzada. 
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Aquest fet implica que, a més d'un increment quarititatiu en la demanda 

vacacional que no ha deixat de produir-se als darrers anys i a totes les escales 

-amb independencia de la perdua de mercat en algunes destinacions 

turístiques en favor d'unes altres-, és un fet també evident la tendencia 

creixent envers productes turístics més personalitzats, "a la carta", 

Aquest fet pero, no invalidaria en cap cas, I'organització tradicional deis' 
viatges per part deis TOs i intermediaris, sinó que més aviat, hi hauria una 

reorientació . envers altres formules més individualitzades de contractació, 
gestió i venda, A grans trets, les característiques d'aquest teoric model turístic 
postfordista podrien ser perfectament visibles per oposició al seu antagonic 
fordista, i agrupades en sis blocs -els consumidors, model de gestió, model de 
producció, tecnologia, condicions de I'entorn, manifestacions turístiques-, i que 

reflectirien un paral.lelisme entre les tendencies deis parametres economics, i 

els darrers desenvolupaments del sector turístic, Seguidament, s'explica amb 

més detall alguns d'aquests blocs (grafics 3.4 i 3,5), 

Grafic 3.4: Elturisme fordista. Algunes de les seves variables més importants 

CONSUMIDORS: 
• Elturisme perd part de la seva categoria de 'bé posicional' 
• Turisme de masses 
• Mercat indiferenciat, sense 'ninxols' ni segmentació 
• Motivacions basiques: recerca de sol, platja, un cert 

'exotisme', etc 
• Preus i distancies redu"ils. 
• Escassa exigencia per part deis turistes 
• Turistes psicocentrics i inexperts, motivats pels preus 

TECNOLOGIA: 
• Avió a reacci6, automóbil 
• Ordinadors, telefon, telex -• Sistemes de reserves limitats 
• Elevada complexitat i de difussi6 redu"ida 
• Plataformes tancades (no compatibles amb altres) 

CONDICIONS DE L'ENTORN: 
• Pau, prosperitat i benestar economic als pa"isos emissors 
• Vacances pagades (Estat del Benestar) 
• Concentraci6 temporal de les vacances 
• Regulaci6 deltransport aeri 
• Creixement i extemalitats incontrolats 
• Consideracions mediambientals irrellevants 

Turisme fordlsta 
(tradicional, 

2" generacl6, etc) 

I 
Fon!: Elabora! a partir de Fayos·Sola (1994 i 1996). loannk!es i Debbage (1997) i Marchena (1994) 
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PRODUCCIÓ: 
• Preus baixos deis combustibles 
• Construcció intensiva de la planta hotelera 
• Vals charter 
• Paquets turistics rigids, sense lIibertat per al turista 
• Cadenes hoteleres multinacionals 
• Mercat dominat per un redu"it nombre de productors . 
• Els produclors determinen la qualitat i el ti pus de producte 
• Integraci6 horitzontal i vertical (menor) 

GESTIÓ: 
• Marqueting de masses i indiferenciat (el mateix missatge 

promocional per a tothom) 
• Maximitzaci6 de la capacitat i del nombre de place s 
• Vendre alió que es produeix 
• Ma d'obra concebuda com un cost de producci6, amb un 

escas nivell de formaci6, baixos salaris, estacional, etc 
• Nivell estandard en els serveis oferts 

CONTEXT TERRITORIAL: 
• Elevada concentraci6 espacial (platja i muntanya) 
• Polaritzaci6 deis principals mercats emissors 
• Dependencia envers un redu"il nombre de mercats 
• Banalitzaci6 de I'oferta 
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Grafic 3.5: El turisme post- fordista. Algunes de les seves variables més importants 

CONSUMIDORS: PRODUCCIÓ: 
- Coexistencia del turisme de masses amb d'altres opcions més - Coexistencia de grans i petits productors 

minoritMes. Intent de recuperar el turisme com a 'bé posicional' - Producció flexible creixen!. Just-in-time. El turista té més 
- Mercat diferenciat, existencia de molts 'nínxols". Individualització, llibertat per dissenyar les seves propies vacances 

personalització de les vacan ces ('a mida"), més autenticitat - Aparició d'operadors especialitzats en vacances a segments 
- Motivacions i atractius més diversificats. Disponibilitat a pagar més especialitzats 

per productes més diferenciats - El turista determina el tipus de producte final 
- Canvis demogratics, valors, Mbits de consum i estils de vida - Sistemes de franquícies, compres i fussions empresarial s 
- Turistes al.locentrics, experimentats, més independents i exigents. (hoteleres, aMes, etc) 
- El grau de repetició de visites es redueix - Integració horitzontal, escassa integració vertical. Integració 

diagonal. Subcontractació de tasques a I'exterior 

TECNOLOGIA: 
- E·mail. internet, videotext, hipertexto informació GESTIÓ: 

en video i CD-roms. Nombroses revistes - Marqueting segmentat (missatges per a cada segment de 
especialitzades en viatges i vacances 

., Turisme Post-fordista' 
de consumidors). Atenció més personalitzada 

- 'Visualització' de I'aparador turístic 
- (3" generació) --

- Maximització de la qualitat i la innovació. Estratégies de Total 
- Redu'it nivell de complexitat (user friendly) Quafity Management i Yield Management 

í amplia difussió - Economies d'escala i d'abast. Produir allo que s'ha de vendre 
- Plataformes obertes (compatibilitat amb uns - Ma d'obra concebuda com un factor de qualita!. Segmentació 

altres sistemes). Xarxes global s entre una flexibilitat funcional i una altra de numérica. La 
- Sistemes d'informació turística formació professional s'incrementa 

CONDICIONS DE L'ENTORN: CONTEXT TERRITORIAL: 
- Liberalització del mercat, desregulació del transport aeri - 'Turistificació' del territori. La 'ullada turística" del 
- Període de reestructuració economica. Mercat únic europeu territori arriba a tot arreu 
- Nous mercats emissors, reconversió i rejoveniment de les - Multiplicitat de manifestacions. Avui dia. qualsevol 

destinacions fordistes, més madures i consolidades recurs pot esdevenir d'interes turístico L'oferta i la 
- Període de vacan ces més esgraonat demanda es diversifiquen o "post·modemitzen" 
- Límits al creixement (carryng capacity). Intemalització de 

de les externalitats. Medi ambient com a clau de I'éxit 
- El turisme pot apareixer també com un "mal posicional" 

Fon!: Elaborat a partir de Fayos-Sola (1994 i 1996), loannides i Debbage (1997)i Marchena (1994) 

3.4.4.1.- Les noves tecnologies informatiques i d'informació 

En primer terme, hi ha un ciar maridatge entre el turisme i la indústria de 

les noves tecnologies de les telecomunicacions i la informatica (TI), ates que 

una variable essencial en el desenvolupament turístic és la informació. Les 

raons principals són dues: primera, el fet que el turisme sigui considerat com la 

primera activitat economica mundial i el principal client de la telematica; 

segona, que el turisme és un exemple d'indústria intensiva en informació, 

perque malgrat ser un sector en el qual el tracte personal és I'element clau de 

I'exit, no podria funcionar sense el tractament de grans fluxos d'informació 

(intercanvis entre consumidors, agencies de viatges, hotelers, transportistes, 

etc) (Comella, 1996; 1994; Vázquez Rabera, 1991). Respecte I'oferta, les Tls 

han permes la creació d'uns sistemes de reserva computeritzada, amb la 

possibilitat de gestionar a gran escala, les reserves i disponibilitat de places 

(les companyies aeries i cadenes hoteleres van ser les primeres en fer-ne ús, 

per tal d'elaborar un sol producte amb diferents elements -viatge, allotjament i 

altres serveis). 
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Pel que fa la demanda, aquestes Tls han facilitat a I'usuari una millor via 

d'accés a la informació via CD-Roms, Internet, videotext i hipertext, que han 

"audiovisualitzat" I'enorme diversitat de catalegs i ofertes, i transformat en una 

mena de "aparador virtual". D'altra banda, han afavorit també la comunicació 

entre I'ofertant i el consumidor (p. ex. el correu electronic facilita que el client 

pugui precisar amb rapidesa les seves necessitats amb preguntes i respostes 

dirigides directament al prove'idor), així com també la petició d'uns serveis 

sense que hi hagi d'intervenir cap intermediari (la compra d'un billet d'avió, 

d'entrades per a una atracció, reserva de places a un hotel, etc) (veure p. ex. 

I'article de Williams et al. 1996). 

La informatització ha contribuH a la racionalització de la demanda, i ha 

permes també que el marqueting pugui segmentar de forma més "refinada" el 

mercat, i articular una oferta d'acord a una demanda molt més diversificada. 

Merces a la capacitat d'emmagatzematge i tractament de les nombroses 

dades, la informatica ha estat capag d'identificar els comportaments deis 

consumidors potencials, i ser un banc de dades que pugui ser utilitzat com a 

mecanisme que serveixi per poder adoptar decisions. Inclús, s'ha parlat també 

deis "Sistemes d'lnformació Turística (una adopció deis "Sistemes d'lnformació 

Geografica") com a eines de coordinació, reorganització i ordenació de I'oferta 

turística d'un territori, la centralització i distribució de la informació, i també de 

millora deis serveis turístics que es trobin molt poc desenvolupats (Martínez et 

aL, 1995). Amb tot pero, hi ha qui afirma que aquestes Tls encara es troben en 

una fase d'infrautilització, i que el desconeixement del seu futur potencial 

sobre el seu ús és encara molt gran (Bennett i Radburn, 1991) (taula 3.10). 

Taula 3.10: Aplicacions deis SIG en I'ordenació i gestió deis espais turístics 

1.- Integració de I'activitat turística en tasques de planificació 
2.- Elaboració de sistemes d'informació per a la planificació espacial relacionada amb temes 

turístics 
3.- Analisi del paisatge i activitats del poblament turístic 
4.- Prevenció de riscos naturals en espais turístics 
5.- Control de I'activitat turística en espais naturals protegits 
6.- Impactes ambientals de I'activitat turística 
7.- Estudis de qualitat ambiental en espais turístics 
8.- Gestió de la qualitat de les infrastructures i serveis 
9.- Inventaris deis recursos i productes turístics d'una zona 

10.- Capacitat d'ús del territori amb finalitats turístiques 
11.- Analisis multicriteri, elaboració de models, simulacions, estudis de prospecció, etc 

Font: Vera Rebollo et al. (1997) 
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3.4.4.2.- Gestió i organització empresarial 

Un segon aspecte d'aquest paral.lelisme és el que fa referencia a la 

gestió i organització de les empreses turístiques. En un model de producció 

fordista, el turisme es caracteritza basicament pels següents trets: a) I'oferta 

de "paquets" vacacionals estandards i rígids per a tothom; b) el principi de les 

economies d'escala (multiplicació de les vacan ces identiques); c) organització 

empresarial fonamentada en un model d'integració horitzontal i vertical; d) el 

marqueting indiferenciat (el mateix missatge promocional per a tothom); e) i un 

cinque tret que seria I'homogeneització de les destinacions turístiques, és a dir, 

I'adaptació del client al lIoc visitat. 

Per contra, la competitivitat de la NET se centra en unes característiques 

fon;a diferents; si en el cas anterior, la competencia era exercida a través deis 

preus, ara la innovació i qualitat han esdevingut elements claus, i a les 

anteriors economies d'escala s'afegeixen les anomenades "d'abast" (increment 

deis productes ofertats); d'altra banda, els esquemes d'integració industrial 

fordistes han de conviure amb una creixent subcontractació externa d'algunes 

operacions. Paral.lelament, la concepció del marketing indiferenciat deixaria 

pas a una altra que té en consideració la segmentació del mercat i I'existencia 

de nombrosos "nínxols" o clusters de clients; de retruc, aixo últim implicaria 

que ara és el turista qui determinaria el tipus de producte turístic ofert, i per 

tant, la demanda -i no I'oferta- dominaria teoricament el mercat. 

Un concepte que ha assolit gran rellevancia en aquest marc postfordista 

de la NET -i ja citat a I'anterior capítol teoric- és el de "Flexibilitat", i que hauria 

de facilitar I'adaptació de les empreses a les noves exigencies de la demanda: 

flexibilitat en I'organització, producció i distribució deis productes turístics, en 
els sistemes de reserva, compra i pagament, les pautes de consum, i també 

quant a les relacions laborals. Paral.lelament, el concepte presenta també 

implicacions pel que fa als esquemes de gestió de les empreses, de forma que 

es tendeixen a seguir unes noves directrius, basicament en dues línies -la 

capacitat i la qualitat. I aixo es reflecteix en la difusió assolida per uns altres 

dos conceptes -la "Gestió deis rendiments" i la "Qualitat total" (de I'angles Yield 

Management i Total Quality Management)24. (Fayos-Sola, 1994; González 

24 Malgrat el resso que han tingut aquests conceptes, alguns no han estat exemptes de critiques i exercicis de 
desmitificació; aixi p. ex. en pa"isos com Estats Units ja es tendeix a substituir o complementar la metodologia del Yield 
Management per unes al tres (González Fernández i Sulé Alonso, 1994). 
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Fernández i Sulé Alonso, 1994). En definitiva, aixo hauria de suposar un 

enfortiment de la cultura empresarial i professional (la millora del know-how i 

incorporació d'un procés de 1+0), per deixar enrera I'amateurisme de que 

sovint ha estat acusat el sector turístic, i en general, la consolidació del principi 

de la qualitat en el servei (taula 3.11). 

Taula 3.11: Conceptes d'organització empresarial del turisme contemporani 

Integració empresarial: estrategia que té IIoc quan donada una situació en que una serie de 
funcions i serveis són executats per un conjunt determinat de empreses, es passa a una altra 
que implica una reducció d'aquest conjunt -a través de processos d'adquisicions, fusions 
empresarials, etc- pero mantenint constant el nombre de funcions i serveis originals. Es 
distingeixen diversos tipus d'integració: 

Integració horitzonta/: quan dues o més empreses que ofereixen un mateix servei o producte 
decideixen agrupar-se o complementar-se (p. ex. entre cadenes hoteleres i companyies aeries) 

Integració vertical: indica la coordinació entre organitzacions empresarials que operen a 
diferents nivells de la indústria turística, per controlar les diverses fases del producte turístico 

Integració diagonal: es produeix quan una empresa (no relacionada amb el sector turístic) 
diversifica les seves activitats, i decideix introduir-se en aquest ambit; aquest seria el cas de la 
participació d'alguns grups empresarials i financers (La Caixa, Incosa, Anheuser Busch, Fecsa, 
Pearson, etc) en el parc tematic de Port Aventura. 

Gestió de rendiments (Yield Management): metode de gestió de la capacitat d'un producte o 
servei turístic (habitacions d'un hotel, place s d'avió, etc), amb la finalitat de maximitzar els 
ingressos a partir de la venda de cada unitat al millor preu possible, client i període estacional 
més adient (que les places existents no deixin de ser venudes o ser ocupades perque el seu 
emmagatzematge no és possible). 

Gestió de la qualitat total (Total Quality Management): fa referencia al fet que ara els c1ients ja 
no es veuen "foryats" a I'adquisició deis productes ofertats (vendre allo que es produeix), sinó 
més aviat intentar satisfer les necessitats reals i oferirr en conseqüencia (produir allo que s'ha 
de vendre). 

Font: Elaboració propia 

3.4.4.3.- El factor de la ma d'obra i la segmentació del mercal laboral 

Finalment, un tercer aspecte esta relacionat amb el factor de la ma 

d'obra, en el sentit que la tendencia és a considerar-la menys com un element 

de cost en la producció, i més com un factor indispensable de qualitat, ates 

que el turisme basa una gran part del seu exit en un tracte personalitzat i 

individualitzat entre treballador i client. Ara bé, malgrat aquesta consideració 

aparentment "benigna", un deis temes de debat que en els darrers temps ha 

esdevingut més freqüent és el de la flexibilitat de les practiques laborals, i la 
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seva possible incidencia en la qualitat del treball. Al marge de les controversies 

sorgides sobre qüestions com el volum de lIocs de treball creats pel turisme (el 

calcul dependria d'aspectes tan diversos com les activitats que hi han de ser 

considerades, I'ús de multiplicadors, o inclús de les fronteres conceptuals que 

hi hagi entre turisme, lIeure i OCi25), i els seus impactes positius en un territori, 

etc, també és innegable I'existencia d'uns altres de negatius. 

El debat sobre el treball en el sector turístic sovint s'ha centrat al voltant 

de la seva tradicional precarietat, en el marc d'unes condicions de treball 

inestable, escassa especialització i formació laboral, i baixa remuneració. En 

part pero, aixo es deriva de I'inherent caracter estacional i temporal de la 

mateixa activitat, fet que d'altra banda, ha afavorit la participació en el mercat 

laboral de col.lectius social s més marginals i vulnerables a la flexibilitat i 

precarització (grups etnics i d'immigrants, de joves, estudiants, dones, etc) 

(Bagguley, 1990; Williams i Shaw, 1988)26. De totes formes, és segurament 

aquest quart aspecte el que menys canvis hauria experimentat respecte els 

altres tres, ja que aquests trets laborals han estat una característica inherent 

de qualsevol activitat turística, bé sigui en un model fordista, bé en un de tipus 

postfordista. De fet, I'estudi ja citat de I'investigador Mario Gaviria sobre el 

sector turístic a I'estat espanyol (1974) -en plena epoca del turisme fordista-, 

en podria ser una bona mostra (p. ex. sobre les condicions deis anomenats 

"braceros del turismo", les condicions de treball, salarials, temporalitat i 

eventualitat, inseguretat, etc). Seguidament es reprodueix un petit fragment 

d'una entrevista realitzada per aquest estudi, a un cambrer de la ciutat de 

Torremolinos, i que pot reflectir en part, la situació laboral deis treballadors en 

el sector turístic: 

Yo creo que debemos de luchar juntos porqué nos están explotando; yo me doy 
cuenta de que todos tenemos que trabajar para vivir, pero no se cumple ninguna 
ley y por eso no hay ninguna justicia. He estado mucho tiempo yendo a Sindicatos 
y Magistratura hasta que me han hecho caso. Con el dinero que ganas no puedes 

25 Els estudis sobre les "fronteres' entre aquests conceptes són nombrosos, i les definicions problematiques, tal com 
ho indicava I'investigador frances Marc Boyer (1982: 7) en la seva obra Le tourisme, el més difícil d'escriure sobre el 
turisme és la seva propia definició, ates que no és possible sense una conceptualització previa d'uns altres termes 
més generals, i deis quals el turisme és en certa forma, un subconjunt -oci i recreació (veure p. ex. Colton, 1987; 
Fedler, 1987; Gunn, 1988; Jansen-Verbeke i Dietvorst, 1987; Kelly, 1982 i 1985; Luís Gómez, 1988; Shaw i Williams, 
1994 -cap. 1). 
26 Un exemple d'aquesta precarització laboral és el de la localització d'un parc tematic de la multinacional danesa 
LEGO a la ciutat californiana de Carlsbad i I'oposició feta per algunes associacions locals. En aquest cas, es va 
demostrar que tot i la creació de lIocs de treball, el govern local experimentaria una perdua en la recaptació 
d'ingressos, perque la contribució del sector de la indústria lIeugera i aeroespacial de la regió és més elevada que la 
del sector turístic, amb la corresponent perdua municipal per proporcionar serveis públics (finalment, la població de 
Carlsbad va votar a favor del parc) (Lundberg et al.,1995: 43). Per tant, les activitats turístiques, més que augmentar la 
renda per capita en una regió, la reduirien. Aquest podria ser considerat com un cas en que el turisme és justament, 
una activitat de mal posicional. 
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mantener a una-familia. En los hoteles de aquí los problemas son diarios porqué 
esto de la hostelería es un asco (pag. 203). 

Un aspecte c1au en aquesta problematica és la segmentació deis mercats 

de treball propia del sector, que faria referencia a la concepcio c1assica de 

I'existencia d'un mercat laboral dividit en dos segments, un primari -integrat per 

una ma d'obra amb salaris elevats, bones condicions de treball, possibilitats de 

promoció i estabilitat-, i un altre de secundari -que agruparia els lIocs de treball 

amb una pitjor remuneració i reconeixement, escasses o nul.les perspectives 

de promoció, i sobretot, un nivell d'inestabilitat forga més accentuat. Més enlla 

de la simple constatació que hi ha lIocs de treball bons i dolents, també caldria 

posar emfasi en tres factors: primer, que ambdós grups es troben subjectes a 

diferents modalitats de flexibilitat -funcional per als primers i numerica en els 

altres; segon, I'agudització de la segmentació, és a dir, la consolidació del 

segment primari i I'eixamplament del secundari en situacions d'incertesa i 

canvi (Atkinson, 1984; Sáez, 1990; Simms et al., 1988); i per últim, el fet que 

sovint el sector turístic és el primer ambit de I'economia en general i el sector 

terciari en particular, on es manifesta I'economia informal (Capecchi, 1988) 

(grafics 3.6 i 3.7). 

Les raons que podrien explicar aquest conjunt de situacions responen al 

fet que -en un context d'adeqüació de les estructures productives i reducció de 

costos-, la substitució del factor treball pel de capital es troba més limitada en 

els serveis que en unes altres activitats productives (malgrat els can vis 

tecnologicsintrodu'its en arees com el catering, agencies de viatge, etc), a més 

de considerar la importancia de la qualitat d'un servei personal i individualitzat 

ja citada. En conseqüencia, i sempre des d'una optica empresarial, es podria 

entendre que les estrategies implementades estiguin centrades sobretot en el 

mercat laboral (Shaw i Williams, 1994). L'increment general de la contractació 

temporal en el sector turístic en concret s'ha considerat a voltes, com un deis 

símptomes de la flexibilització del mercat de treball. Ara bé, aixo afectaria més 

sobretot a les noves contractacions i en canvi, no tant a aquelles persones que 

ja estiguin ocupant un lIoc de treball fix, raó per la qual, es pot explicar que 

s'hagi demanat des d'algunes posicions polítiques i empresarials, I'extensió de 

la flexibilització envers aquest darrer segment, amb algunes mesures com la 

reducció deis costos d'acomiadament. 
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Grafic 3.6. Model de les estrategies laborals al sector turístic 
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Grafic 3.7: Model de flexibilitat numerica i funcional 
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Font: Alkinson (1984) 

Aquesta postura pero, topa amb la resistencia deis coLlectius sindicals 

que, conscients de I'erosió progressiva que ha sofert l'Estat del Benestar i la 

impossibilitat del vel! objectiu keynesia d'una plena ocupació, intenten una 

menor regressió deis drets laborals, reconeixent la progressiva implantació de 
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noves relacions contractuals i d'un nou context economic i productiu (Fuentes, 

1995a, b; Massana, 1996; Pons, 1996). En altres paraules, la consolidació del 

segment primari de treballadors27• En definitiva, algunes de les principals 

diferencies entre aquests dos models turístics, podrien ser esquematitzades de 

la següent forma (taula 3.12): 

Taula 3.12: Principals diferencies entre models turístics 

Variables Turisme de masses Turisme alternatiu 
Infrastructura d'allotjament: 

- Model espacial Alta densitat, concentrat, litoral Baixa densitat, dispers, rera-país 
i interior 

- Escala Gran escala Petita escala 
- Impacte Obstrusiu, modificador deIs No obstrusiu, integrat al paisatge 

paisatges 
- Propietat Estranger, multinacionals Petits negocis, familiars 

Atractius: 
- Emfasi Comercialització deIs atractius Preservació deIs atractius 
- Caracter Generic, massificat Autentic, diversitat 
- Orientació Només ~er als turistes Per a turistes i població local 

Mercat: 
- Volum Elevat, concentrat Baix, menys concentrat 
- Fregüencia Estacional, cíclic Estacionalitat redu'ida 
- Segment Indiferenciat "Nínxols" turístics 
- Origen Pocs mercats dominants Major diversificació 

Impacte económic: 
- Status Sector dominant Sector complementari 
- Vincles No local s Locals 
- Beneficis Repatriació de beneficis Major grau de retenció 
- Multiplicador Redu'it Elevat 

Regulació 
- Control Principalment forani Principalment autbcton 
- Prioritat Actuar abans que planificar Planificació abans que actuar 
- Orientació finalista Economicistes Econbmics, ambientals, socials 
- Període d'amortització A curt termini A LlarQ termini 

Font: Weaver (1993) 

27 Són lonta conegudes les irregularitats laborals que va haver-hi en la contractació del personal durant el primer any 
de funcionament del parc temátic de Port Aventura, i contráries a l'Estatut deis Treballadors: I'obligatorietat de treballar 
més de nou hores per jornada sense cobrar I'excedent com a hores extraordinaries, no considerar com a nocturnes les 
hores de treball realitzades després de les 10 de la nit, la inexistencia d'un horari de treball definit i conegut pel 
personal, etc (Gerhard, 1996b). 
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