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Actualment, entre nombrosos imbits de 
naturalesa molt diversa (acadtmics, econb- 
mics, empresarials, periodístics, institu- 
cionals, etc.), hom reconeix l'existtncia 
d'un creixent acord a afirmar que el model 
de desenvolupament capitalista de la 
societat contemporinia, es troba immers 
en un període de transformacions radi- 
cals durant les darreres dtcades; com a 
model, aquest fenomen té unes dimen- 
sions globals i no resta circumscrit tan sols 
a I'esfera productiva, sinó que es manifesta 
també en l'aparició d'unes altres concep- 
cions sobre noves formes d'organització 
territorial, de relacions socials i laborals, 
repartiment del poder polític i decisori, 
pautes de consum, i aspectes com la cultu- 
ra, el medi ambient i I'ecologia i, també, 
les practiques turístiques. En aquest com- 
plex procés de canvi, es produeix una nova 
distribució en la forma de generar la 
riquesa, és a dir, la participació dels dife- 
rents sectors productius en les economies 
nacionals; en termes generals, i tenint en 
compte els contextos de cada país, l'es- 
quema seria el d'una estructura econb- 
mica amb una creixent intensificació de 
l'acumulació del capital via activitats dels 
serveis i el terciari en general, les quals 
han desplaqat I'anterior emfasi en les 
indústries primiria i secundaria. Des 
d'aquest punt de vista, una especial con- 
sideració ha de mertixer el paper atorgat 
al turisme, a la seva importincia creixent 
i a les múltiples modalitats que esti adop- 
tant com a conseqütncia de la utilització 
d'uns altres recursos que abans no havien 
estat considerats. Per tant, el turisme és 
avui dia una de les millors oportunitats 
que tenen molts territoris per poder asso- 
lir uns nivells més elevats de renda, ocu- 
pació i benestar, i el que és més important 
de tot aquest procés, és la clara tendtncia 
a l'alqa per als propers anys i dtcades que 

demostra tenir aquest sector. Darrere 
d'aixb hi ha el fet que s'ha arribat a una 
situació en qut les vacances en particular 
i el lleure en general, es troben tan inte- 
rioritzats en els esquemes de la vida social 
que fins i tot en períodes de crisi econb- 
mica i davallada del consum, aquests no 
se'n ressenteixen gaire. 

Perb malgrat aquest reconeixement, 
no deixa de ser sorprenent la posició 
secundiria que ocupa el debat tebric i 
empíric sobre la contribució del turisme 
en aquests processos de reconstrucció i 
transformació. La literatura existent se 
centra, més aviat, en altres temes de la 
geografia econbmica i regional, com per 
exemwle: la reconversió de territoris tra- 
d ic iohnent  industrials i en fase de decli- 
vi (i sovint caracteritzats pel tancament 
de nombroses unitats productives, uns 
elevats índexs d'atur i una decadtncia 
general del medi construyt); els nous espais 
de sorgits arran de la difusió 
de les noves tecnologies i els canvis en l'or- 
ganització de la producció i les relacions 
laborals, juntament amb les seves impli- 
cacions respecte a la flexibilització (pre- 
carització) dels mercats de treball; la 
ruptura de les precedents jerarquies urba- 
nes en favor d'aquelles ciutats amb un 
predomini dels nous serveis productius, 
de govern i administració, tecnologia, dis- 
seny, mirqueting, etc., així com també la 
transformació de les mateixes estructures 
internes urbanes; finalment, i des &un 
punt de vista polític, el creixement simul- 
tani d'unes noves idees polítiques socials 
i culturals, associades al ressorgiment elec- 
toral dels moviments neoliberals conser- 
vadors (que impliquen un deteriorament 
progressiu de I'estat de benestar keynesii. 
Així, totes aquestes contribucions han 
donat un esc& tractament al turisme com 
una manifestació dels processos globals 
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de la transició d'una economia predomi- 
nantment industrial a una altra de serveis, 
tot i que avui més que mai es troba imbri- 
cat de ple en un sistema socioeconbmic 
on les influkncies entre els diferents sub- 
sistemes participants són cada vegada més 
freqüents; per exemple. i a nivell turístic, 
les noves tecnologies informatiques i de 
telecomunicacions permeten l'agilització 
de nombroses dades, reserves i anul.la- 
cions de clients, un coneixement imme- 
diat de les ofertes disponibles, etc.; la 
globalització de la societat mundial i 
la pkrdua de pes dels referents estatals pos- 
sibiliten la implicació dels governs locals 
i regionals en les tasques de planificació i 
promoció dels recursos existents en els 
seus imbits territorials (una clara evidkn- 
cia de I'auge assolit per les polítiques de 
desenvolupament local o endogen); els 
nous esquemes culturals potencien una 
més gran diversitat d'ofertes i la incor- 
poració de nous territoris als circuits tu- 
rístics (com el cas del turisme rural i 
&interior); etc. 

Aquest llibre és una molt bona con- 
tribució per omplir aquest ((buit)) turístic, 
i el seu principal objectiu és la investiga- 
ció sobre com les modificacions dels 
models de producció i consum del turis- 
me han contribui't a una reoreanització 

0 

dels espais socials i econbmics de l'Europa 
occidental, a diferents escales geogr8fiques. 
Aquest marc territorial restringit té el seu 
origen en un programa d'investigació 
(RURE i posteriorment RURETOUR) 
sobre els Drocessos de reestructuració 
urbana i regional subvencionat pel Fons 
Social Europeu l'any 1989 (i, en conse- 
qükncia, encara en el context d'una 
Europa dividida). El llibre és un com- 
pendi de diferents contribucions d'un 
total de 14 autors i autores, i el seu cos 
esta format per 4 grups de capítols agru- 
pats en funció dels temes &estudi: 1) el 
desenvolupament turístic de 4 macrore- 
gions europees ben diferenciades i alguns 
dels impactes demografies i econbmics 
que se n'han derivat (els Alps, la Mediter- 

rknia. les Iiles Britkniques y Escandinivia); 
2) la reorganització espacial lligada a unes 
practiques turístiques determinades (lito- 
ral, rural i urba); 3) els fenbmens de la 
internacionalització i transnacionalització 
del turisme provocats per factors com els 
moviments migratoris de la forqa de tre- 
ball i les inversions dels capitals financers 
(línies akries, cadenes hoteleres i com- 
panyies de viatges); 4) per últim, hom 
examina I'aparició de nous productes 
turístics a partir de l'organització i la cele- 
bració de grans esdeveniments inter- 
nacionals (basicament, jocs olímpics, 
exposicions universals i conferkncies), i 
de la popularització de les qüestions 
mediambientals; l'últim capítol d'aquest 
mateix grup esta dedicat al desenvolupa- 
ment turístic de 1'Europa central i orien- 
tal (tot i que amb un tractament que dóna 
més pes als antics paysos socialistes), i la 
seva possible incidkncia per a 1'Europa 
occidental. 

El llibre s'inicia amb una introducció 
(dels mateixos editors) on el turisme 6s 
contextualitzat en aquest període de trans- 
formacions socials i econbmiques del sis- 
tema capitalista, fent ús de I'esquema 
ccregulacionista)) sobre la transició entre 
un model de producció i consum fordis- 
tes a un altre de caire postfordista, i també 
del paral.lelisme establert amb els corres- 
ponents models d'implantació turística 
(modern, massiu i estandarditzat versus 
postmodern, alternatiu i diversificat). 
També fan un avenq d'algunes qüestions 
interessants relacionades amb els impac- 
tes de l'activitat turística respecte el desen- 
volupament local i regional; les relacions 
entre els factors del capital i del treball (a 
nivell de reorganització/informalització 
dels mercats laborals); el paper de la inter- 
venció estatal i, en relació amb aixb, la 
influkncia creixent assolida per la Unió 
Europea; i finalment, unes breus refle- 
xions sobre les possibles futures perspec- 
tives d'aquest sector. 

Tot seguit, s'inicia el primer d'aquests 
4 blocs amb sengles capítols dedicats a 
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l'anilisi del desenvolupament turístic en Fa, Itdia, Portugal, Irlanda, Pdisos Baixos 
uns espais macroregionals característics; i Regne Unit. Aquest segon bloc finalitza 
així, F. Zimmermann se centra en la care- amb l'aportació &A. Shachar sobre el tu- 
na mun:anyenca dels Alps (especialment risme urbi, I'auge del qual és considerat 
Sliissa i Austria); A. Montanari en la regió com el resultat de la massiva desin- 
mediterrinia (europea, asiitica i africa- dustrialització experimentada per nom- 
na, i que també inclou palsos sense con- broses ciutats, i dels seus processos de 
tacte directe amb aquest espai litoral reestructuració i canvi en la base econb- 
-Portugal, Bulgiria Ucrai'na i Romania); mica. L'estudi, perb, se centra només en 
A. Williams i D. Gillmor en les Illes els factors econbmics i demogrifics que 
Britiniques; i, per últim, L. Nyberg con- influencien en la demanda d'aquest turis- 
clou el bloc amb una visió del turisme me metropoliti, i deixa de banda el factor 
escandinau (Dinamarca. Sutcia, Noruega de la seva oferta. Per últim, també es fa 
i Finlindia, excloent-ne, perb, Islindia). ressb de la incidencia que hi ha tingut el 
L'esquema d'anilisi seguit als capítols és creixement dels viatges per motius de 
f o r ~ a  similar, ja que a, grans trets, hom negocis i celebració de confertncies. 
estudia les característiques generals del El tercer bloc remarca el procés d'in- 
sector en aquests espais i la seva distri- ternacionalització de l'activitat turística 
bució regional, la participació en el desen- a través de I'estudi de dues variables 
volupament econbmic, les diferencies i -oposades i alhora relacionades-, com 
les similituds entre els pdisos que els inte- són la manifestació de la globalització de 
gren, els fluxos laborals i de turistes, i els I'economia mundial i la ccmultinaciona- 
problemes actuals i possibles reptes i pers- lització)) que pot adoptar qualsevol sec- 
pectives de futur. tor productiu. En aquest sentit, A. 

El segon bloc tracta dels processos de Williams estudia el procés de transna- 
canvi i de reorganització espacial associats cionalització del capital financer en els 
a determinades modalitats turístiques. sectors de les línies aeries, les cadenes 
Així, M. Marchena i F. Vera Rebollo fan hoteleres i les companyies de viatges, pro- 
un examen del turisme litoral europeu, vocats per una mobilitat creixent i una 
com un dels fenbmens turístics actuals flexibilitat d'aquest mateix capital. L'es- 
més paradigmitics (des d'un punt de vista tudi de la segona variable -a &rec de R. 
sociolbgic, econbmic, laboral i territo- King- fa referencia als mercats laborals i 
rial). Aquest exercici es complementa amb a les migracions internacionals genera- 
una perspectiva histbrica i contempori- des pel turisme; el tret principal d'aquest 
nia d'aquest turisme, i la proposta de aspecte és el de la naturalesa i la qualitat 
mesures per a la necessiria reorganitza- de la majoria dels treballs oferts en aquest 
ció i millora de la seva oferta en un perío- sector (sovint precaris), així com també 
de actual de crisi i estancament. Per la els destinataris (població estrangera i de 
seva banda, C. Cavaco contempla la dih- vegades en situació il.lega1). El capítol 
si6 i la consolidació del turisme rural com també dedica algunes pigines a la migra- 
una mostra de la creació d'espais turístics ció de retorn i al seu impacte en el turis- 
alternatius, en el context de I'aparició de me de les zones afectades (principalment 
noves tendencies sobre el lleure i el turis- via sector dels sectors privats). 
me, i l'aplicació de programes de desen- El quart i últim bloc examina alguns 
volupament endogen i local d'irees dels amplis canvis socials i la seva influkn- 
deprimides (per exemple, a través de la cia en l'aparició de nous productes turis- 
política comunitiria). El capítol també tics que poden donar forma al futur 
examina breument la situació d'aquest turisme a Europa. Els temes investigats 
turisme en determinats p;iisos, com Fran- són tres: en el primer, C. Carreras ana- 
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litza el paper de les ciutats en un perío- 
de de reestructuració del sistema econb- 
mic i l'organització territorial, en la qual 
la celebració d'esdeveniments interna- 
cionals és considerada com una estratk- 
gia de promoció turistica, refor~ament 
de les activitats econbmiaues locals i ter- 
ciarització de les ciutats; I'autor se cen- 
tra en l'organització dels Jocs Olímpics, 
exposicions universals, festivals i con- 
ferencies, i amb més detall en el cas de 
Barcelona, com un exemple de ciutat que 
histbricament ha intentat ser seu d'algun 
d'aquests esdeveniments. Seguidament, 
C. Becker introdueix la qüestió del canvi 
actual de valors respecte al medi ambient, 
i com aquest fet té reflex en la demanda 
per un turisme ambientalment més ((tou)); 
el punt de partida de l'anilisi és el de la 
necessitat d'una a~roximació al tema a 
diversos nivells (el sector empresarial 
-allotjament i agkncies de viatges-, la 
implicació de les comunitats locals i dels 
governs d'imbit regional i nacional). 
Conclou el capítol amb un punt interes- 
sant, com és el de la contradicció entre 
una gran preocupació social pels impac- 
tes del turisme en el mediambient, i la 
manca d'una acció social efectiva. Aquest 
quart bloc finalitza el capítol de D. Ha11 
sobre el turisme de 1'Europa central i 
oriental (amb una atenció especial en els 
antics pai'sos socialistes), i la possible 
incidkncia per a I'Europa occidental, dels 
seus diferents segments de mercats obser- 
vats. 

Una última aportació de l? Claval ser- 
veix de conclusions al llibre. en auk fa 

I 

una repassada a la interrelació entre els 
processos de canvi tecnolbgic, econbmic 
i cultural que han modificat el mapa del 
turisme europeu, i, en conseqükncia, el 
mapa global del continent, ja que, com 
ell mateix afirma. ((en una societat moder- 
na i industrialitzada tothom és un turis- 
ta potencial)) (p. 249). Analitza la 
influkncia exercida per la millora dels mit- 
jans de transport i les comunicacions, la 
diferenciació de les principals irees turís- 

tiques europees, els impactes directes 
i indirectes de la reestructuració regio- 
nal i urbana en el turisme. i I'evolució 
d'aquesta activitat des del ~ i a n  Tour dels 
segles x v I I  i XVIII fins a l'expansió actual 
del turisme verd. 

En definitiva, es tracta d'un llibre que 
resulta fo r~a  atractiu i útil per a tota aque- 
lla gent, estudiants i investigadors, inte- 
ressada en la recerca turística. Els seus 
principals punts d'interks poden ser diver- 
sos, perb hom en destacaria els següents: 
primer, perqut: tot i centrar-se en la temi- 
tica del desenvolu~ament de l'activitat 
turistica, proporciona nombroses idees, 
dades i temes de debat sobre diverses 
Brees d'estudi (geografia urbana, econb- 
mica, humana, regional, demografia, 
etc.), que ajuden a concebre el turisme 
com el que realment és, o sigui, un sector 
plenament imbricat en els processos de 
globalització de I'economia mundial, i a 
la vegada, relacionat amb moltes altres 
esferes de la vida humana; segon, i estric- 
tament des d'un punt de vista turístic, 
els temes tractats són d'un ampli ventall 
com per tenir una clara imatge de la com- 
plexitat i de la naturalesa polifacktica 
d'aquesta activitat (turisme litoral, d'in- 
terior, rural, metropoliti, ecolbgic, etc.); 
tercer, la preocupació per aquelles qiies- 
tions relacionades amb el medi ambient, 
ja que hom ha reconegut la seva creixent 
importincia, tant pel que fa a la deman- 
da (molt més exigent) com també res- 
pecte a l'oferta (incorporació d'un valor 
afegit). Per últim, un aspecte que cal tenir 
sempre present i que alhora és un tret 
comú repetit al llarg del llibre, és el de la 
manca &estadístiques turístiques fiables 
i comparables que ajudin a realitzar la 
investigació sobre aquesta activitat, bé 
perqudsenziIIament-siguin inexistents, 
desfasades o ~ e r a u k  no contem~l in  les 

I I 

mateixes variables en un país i en un altre. 
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