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Encara hi ha llocs inaccessibles per als turistes
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és que és real. Al Brasil hi ha 
una illa on la presència de 
serps verinoses és tan elevada 
que s’hi ha barrat el pas als tu-
ristes i a la gran majoria de 
persones, perquè permetre’ls 
explorar aquests paisatges seria expo-
sar-los a un risc enorme. Situada a 145 
quilòmetres de la costa de São Paulo, 
només hi accedeixen personal militar 
i científics amb un permís molt espe-
cial. En aquesta illa, també coneguda 
com l’illa de les cobres, hi viu un escur-
çó daurat de la família Bothrops insula-
ris, una de les més verinoses. El perill és 
descomunal, no només pel poder letal 
de la serp sinó també per la densitat 

Estils

TURISTES, 
PROHIBIT  
EL PAS!

El turisme arriba a tot arreu. O 
més ben dit, a gairebé tot arreu. 
Fa un temps, l’estiueig compor-
tava anar a la platja o a la segona 

residència; més tard, amb mitjans de 
transport millors i més econòmics i un 
públic que exigia una sofisticació cada 
vegada més elevada, van començar els 
viatges a l’altra punta del planeta, plens 
d’experiències per a tots els sentits. 
L’evolució continua. “La capacitat de 
generar interès turístic envaeix gairebé 
qualsevol tipus d’espai”, explica Fran-
cesc González, professor de turisme de 
la UOC i investigador del grup de recer-
ca Laboratori del Nou Turisme. 

Qualsevol activitat professional, com 
ara veremar, fer pa o practicar la talla de 
vidre, s’ha convertit, també, en un es-
pectacle i una experiència per als visi-
tants. Fins i tot, assenyala González, 
llocs tètrics com els cementiris, o pu-
dents i desagradables com els aboca-
dors, s’inclouen en les rutes de viatges 
i desenvolupen visites que atreguin els 
turistes. Malgrat tot, encara hi ha al-
guns llocs al planeta on el turisme no ha 
aconseguit penetrar o on els visitants, 
malgrat els seus desitjos exploradors, 
tenen barrat el pas.  

Els indrets prohibits per als forans 
són llocs verges, territoris perillosos, 
propietats privades amb gestors recelo-
sos d’obrir els seus tresors o bé ciutats o 
monuments de gran fragilitat, la preser-
vació dels quals perilla amb la presència 
humana. “Tancar és una mesura gaire-
bé inèdita”, explica González, que afe-
geix que les accions més freqüents són 
“restringir, posar límits i elements dis-

Malgrat que gairebé tot està obert als visitants i es 
pensen experiències per satisfer-los, hi ha alguns llocs 
verges, perillosos o privats que resulten inaccessibles
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suasius”, com ara una entrada o taxa 
elevades per tal de desincentivar la visi-
ta turística. Hem seleccionat alguns 
llocs inaccessibles que, de ben segur, de-
lectarien els exploradors. 

Oceans, meravelles a gran 
profunditat 
El 70% del nostre planeta està banyat 
pels oceans. Les aigües amaguen sota la 
seva immensitat espais d’una gran belle-
sa natural. Es tracta d’espais, en molts 
casos, inaccessibles als turistes, però 
també als ulls dels científics, que els exa-
minen i estudien sovint  gràcies a l’aju-
da de la tecnologia. En aquest sentit, la 
Unesco i la Unió Internacional per a la 
Conservació de la Natura van publicar 
l’estiu passat l’informe Patrimoni mun-
dial d’alta mar: una idea que s’obre camí, 
que pretén estendre a aquests llocs dels 
oceans la protecció que comporta la de-
claració com a Patrimoni Mundial. En-
tre els llocs especialment exquisits que 
inclou el document hi ha el Dom Tèrmic 
de Costa Rica, que serveix per a la repro-
ducció d’espècies amenaçades; Atlantis 
Bank, una illa fòssil submergida a l’oceà 
Índic; el Cafè dels Taurons Blancs, una 
àrea al Pacífic que és un dels pocs llocs 
on es reuneixen taurons blancs, i el 
camp hidrotermal de la Ciutat Perdu-
da, un lloc situat a uns 800 metres de 
profunditat on s’aixequen monòlits de 
carbonat de fins a 60 metres d’alçada.  

Ilha da Queimada Grande, 
hàbitat de serps verinoses 
Encara que la història pugui ser digna 
d’una pel·lícula de ciència-ficció, el cert 
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1. El Banc Mundial de Llavors de 
Svalbard. 2. Un dels cartells que 
prohibeixen el pas a l’Àrea 51 
(EUA). 3. A l’Ilha da Queimada 
Grande (Brasil) hi habiten serps 
molt verinoses. 4. La Biblioteca 
Apostòlica Vaticana

d’aquests animals a l’illa. Algunes fonts 
apunten que hi pot haver fins a cinc 
serps per metre quadrat. Treballar amb 
aquests animals seria una bogeria; és 
per això que ja fa anys que el far de l’illa 
funciona de manera automatitzada. Va 
ser declarada àrea rellevant d’interès 
ecològic, ja que és un serpentari mun-
dialment important. 

Àrea 51, una zona molt 
misteriosa 
Al desert de Nevada, als Estats Units, hi 
ha una zona d’un misteri magnètic. Du-
rant molts anys, el govern nord-ameri-
cà va negar l’existència de l’anomenada 
Àrea 51, però documents oficials des-
classificats i algunes personalitats van 
admetre finalment que existia. Es trac-
ta d’una zona on les autoritats dels Es-
tats Units van fer alguns experiments 
secrets. Les llegendes d’albirament 
d’ovnis i extraterrestres a l’Àrea 51 han 
fet fortuna durant anys, però documents 
que han sortit a la llum els últims temps 
provarien que aquests suposats ovnis no 
serien res més que vols secrets de l’avió 
U-2. La zona i les llegendes atreuen un 
gran nombre de turistes que no poden 
traspassar la tanca de la instal·lació mi-
litar. De fet, a l’entrada, els cartells aler-
ten que si algú desobeeix la prohibició, 

s’exposa a un any de presó i 
una multa de 5.000 dòlars. 
Qui sí que explota turística-
ment la llegenda dels ovnis 
i el món ufològic és Rachel, 
una petita ciutat propera a 
l’Àrea 51 on els restau-
rants i els llocs on els tu-
ristes poden pernoctar treuen 
profit de les creences populars i els mis-
teris per fer caixa.  

Biblioteca Apostòlica Vaticana, 
tresors restringits 
Un paradís de llibres amb segles d’histò-
ria faria les delícies dels turistes amb 
més interès per la història i la cultura. 
Però la Biblioteca Apostòlica Vaticana 
només permet l’accés als seus tresors a 
investigadors de prestigi, docents uni-
versitaris i estudiants de doctorat. La 
resta de visitants que vagin fins a aquest 
indret s’han d’abstenir de creuar les por-
tes de l’edifici, fundat al segle XV, durant 
el pontificat del papa Nicolau V. La Bi-
blioteca Apostòlica Vaticana inclou una 
col·lecció de més d’un centenar de ma-
nuscrits, a més d’un milió sis-cents mil 
llibres impresos, la majoria dels quals 
obres de l’antiguitat i de les quals hi ha 
molt pocs exemplars o cap en altres 
llocs. D’aquesta vasta col·lecció, uns 

8.600 
llibres són incunables, 
és a dir, impresos durant el segle XV. A 
més, també es conserven monedes, me-
dalles i altres objectes testimoni de la 
història de la nostra civilització. Sense 
una acreditació pertinent, els visitants 
no podran traspassar les portes que do-
nen accés a tafanejar per tresors del pas-
sat, però els que tinguin curiositat per 
aquesta magna col·lecció poden busse-
jar per la seva web i donar un cop d’ull a 
algunes de les obres que s’han digitalit-
zat i posat a l’abast.  

La Cambra de la Fi del Món, 
una fortalesa enmig del gel 
Si hi ha una catàstrofe agrícola o qualse-
vol altre desastre mundial, els humans no 
es quedaran sense cebes, espinacs o ar-
ròs. És l’objectiu del Banc Mundial de 
Llavors de Svalbard, conegut popular-
ment com la Cambra Cuirassada de la Fi 

del Món. Es tracta d’un edifici construït 
amb les màximes garanties de seguretat 
i amb un accés molt restringit, on es con-
serven llavors de milers d’espècies d’ar-
reu del món. L’objectiu de la instal·lació 
és preservar la biodiversitat i garantir 
que es conserven les llavors d’aquelles 
plantes que proporcionen menjar als és-
sers humans. Aquest magatzem, de gran 
interès natural, està situat a l’illa noru-
ega de Spitsbergen, al cercle polar àrtic. 
Conserva les llavors a una temperatura 
de divuit graus sota zero i està dissenyat 
a prova d’erupcions volcàniques, terra-
trèmols i radiacions, i també està segur 
per si es produeix una crescuda del mar. 
Per protegir-les en aquest sentit, les lla-
vors estan dipositades a 130 metres per 
sobre del nivell del mar.
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