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En termes generals hom 
parla dels impactes del 
turisme per referir-se a 
i'empremta que el 
turista, el turisme i les 
seves infraestructures 
associades deixen en el 
medi ambient convertit 
en destinació. Com a 
antropolegs ens interessa 
analitzar un aspecte 
específic, encara que 
quasi indissociable de la 
resta, &aquests 
impactes. Es tracta dels 
canvis i interrelacions 
que es donen en i entre 
els actors implicats en 
entorns més o menys 
concrets. Aquest article 
tracta de posar emfasi en 
quines s6n aquestes 
trobades (considerades 
com a obligació, 
processos de negociació 
o elements lúdics), les 
quals ocasionaran els 
diversos modes en qui? 
es manifesten els 
impactes socioculturals 
del turisme, i generaran, 
en conjunt, identitats 
perfectament articulades 
i capaces &actualitzar-se 
al ritme que imposa el 
sistema turístic. Lluny 
de considerar que 
aquesta activitat 
perverteix les poblacions 
i cultures en les quals es 
desenvolupa, aquestes 
manifesten la seva gran 
capacitat &adaptació a 
i'explotació d'un nou 
recms, el turista. 

- - - -  - 

TraducciB: 
Lluís Calvo 

In general terms, the 
"impact" of tourism 
refers to the imprint 
that the tourist, 
tourism, and its 
associated 
infrastructures leave on 
an environment that 
has been converted into 
a destination. As 
anthropologists, we are 
interested in analyzing 
a specific aspect of these 
impacts, even though it 
can hardly be isolated 
from the whole: the 
changes in and 
interrelations of actors 
in concrete situations. 
This article tries to 
emphasize these 
encounters (considered 
as obligations, 
negotiation processes, or 
ludic elements), which 
will occasion the diverse 
ways in which the 
sociocultural impact of 
tourism shows itself, ge- 
nerating, as whole, per- 
fectly articulated identi- 
ties capable of realizing 
themselves at the 
rhythm imposed by the 
touristic system. Far 
from considering that 
this activity perverts the 
populations and 
cultures in which it is 
developed, these 
demonstrate their great 
capacity for adaptation 
in the exploitation of a 
new resource, the 
tourist. 

Els mitjans de comunicació de masses, la publici- 
tat directa i indirecta, i l'experiencia dels altres 
propers, incloent els que apareixen en els esmen- 
tats mitjans, ens impulsen i empenyen a desitjar 
la nostra conversió en turistes, visitants -reals o 
virtuals- de paradisos aparentment dissenyats a la 
nostra mida. Sobre nosaltres, ara turistes, sobre 
els residents en les &rees visitades i sobretot 
aquells relacionats amb nosaltres i amb la desti- 
nació, s'exercirien les influkncies, els efectes o els 
impactes, de les expectatives, de les experiencies 
viscudes, dels conflictes, satisfaccions i insatisfac- 
cions del viatge, per proper o exbtic que aquest si- 
gui. 

Els crítics, l'escenari i els actors 

El desenvolupament de qualsevol forma de turis- 
me en una &rea determinada afecta inevitable- 
ment la vida de les poblacions que hi viuen, a 
més, és clar, l'entorn físic també es veu alterat. 
Cap analista o gestor de turisme negari aquesta 
afirmació, per6 sí que es donaran serioses di- 
ferencies en la ponderació d'aquells efectes. 

En termes generals, es parla dels impactes del 
turisme per referir-se a l'empremta que el turista, 
el turisme i les seves infraestructures associades 
deixen en el medi ambient convertit en destí. En 
un sentit ampli, podem comprendre aquest medi 
ambient com el sistema, les relacions i els proces- 
sos entre organismes vius que tenen lloc en un 
espai físic determinat, i amb aixb ens referim a 
impactes mediambientals del turisme com al con- 
junt global d'efectes d'aquesta activitat i el seu de- 
senvolupament, ates que qualsevol element mo- 
dificat podr& afectar la resta del sistema. Amb tot, 
i admetent que aquesta és la situació prictica i re- 
al, per comprendre'l i analitzar-10 millor, s'ha d'a- 
valuar d'una manera molt acurada l'impacte en el 
medi ambient. 

Donat que com a antropblegs ens interessen les 
societats i cultures, els seus canvis i interrelacions 
en entorns més o menys concrets, dono per bona 
la divisió metodolbgica dels impactes (UNESCO, 
1976) en tres grans categories: impactes físics (so- 
bre el territori, la fauna i la flora), impactes socio- 



cconbmics (costos i beneficis que resulten del de- 
se~ivolupament i Ús dels bens i serveis turístics, 
com també els efectes d'aquests sobre l'estructura 
social) i impactes socioc~ilturals (canvis en els mo- 
des de vida, pautes de resposta a conflictes i com- 
portaments, trets culturals i cultura material, per- 
cepció de si mateixos i dels altres, etc., que afecten 
tots els implicats en l'activitat turística). 

Des del treball editat per Valenne Smith (1977), 
revisat el 1989 (edició tradu'ida a l'espanyol el 
1992) Anfitriones e invitados: la antropologia del tu- 
rismo,' es va marcar la pauta que van seguir al 
llarg de dkcades els múltiples estudis de cas duts a 
terme per antropblegs de cap a cap del planeta, 
centrat el seu interks precisament en l'analisi d'a- 
quests impactes, amb una clara deriva cap als ha- 
bitants de les poblacions d'aquelles arees conver- 
tides en destinació. Prenent el turisme com a ex- 
cusa per donar un  nou aire a l'objecte d'estudi 
cliissic o si~nplement perquk aquest penetra en la 
comunitat analitzada provocant canvis, l'antropb- 
leg es torna aleshores denunciant i el mateix ter- 
riie impacte, en tant que xoc i empremta deixada, 
presenta amb tota la seva forca la negativitat amb 
la qual ha estat analitzada l'activitat turística en 
aquest grup concret. En aquests casos, és freqüent 
establir una relació directa entre el turisme i els 
efectes de la globalització, i considerar, de forma 
implícita, la cultura local com incapag de donar 
una resposta agil a la nova situació. En aquesta 16- 
gica es deixen quasi sempre al marge, en tant que 
actors participants, turistes, treballadors i empre- 
saris externs, per6 també els productes, les infra- 
estructures prbpiament lligades a l'activitat, l'es- 
tructura empresarial, etc. El turisme se suma aixi 
a altres factors perjudicials per a la cultura local 
que, necessariament, es veuria degradada, perver- 
tida o ficada en la candidesa de l'homogene'itza- 
ci6. Sense negar que en ocasions aix6 pugui ser 
possible, potser, solament potser, aquesta visió ne- 
gativa es degui al caricter egockntric de l'antropb- 
leg pel que fa al "seu" objecte d'estudi, que podria 
arribar a difuminar-se en la nova conjuntura. 

Enfront d'aquells estudis, sobretot durant la da- 
rrera dkcada, sorgeix una altra forma de contem- 
plar l'activitat turística, en la qual el 'turisme' és el 
centre, el tema-problema que s'ha d'analitzar, in- 

cloent, en la mesura de les possibilitats, la totalitat 
dels actors, encara que mantenint certa preferkn- 
cia per la població estable a l'irea (la qual cosa fa- 
cilita en gran mesura l'aplicació de les tkcniques 
de recerca 'histbriques' de l'antropologia). Els 
anys i l'experikncia han canviat en part aquesta 
actitud discipliniria i han obert les portes a la ne- 
cessiria comprensió crítica dels impactes, negatius 
i positius. Els treballs emmarcats en aquesta bpti- 
ca posen freqüentment l'kmfasi en el contacte 
cultural i les conseqükncies d'aquest per a les 
parts implicades, perb a més de limitar-se a la des- 
cripció dels fets podem trobar propostes per a mi- 
tigar els efectes no desitjats, l'activació de recur- 
sos, la redistribució de beneficis o les mesures a 
prendre per a millorar l'oferta. És a dir, l'antropb- 
leg passa de l'imbit de la descripció, l'anilisi i la 
producció tebrica a la implicació en l'evolució d'u- 
na irea com a destí turístic, i procura aportar mo- 
dels que, encara que no puguin ser generalitzables 
a mode d'universals, sí que tinguin valor com a 
guia per a la prevenció i suport a la gestió de l'ac- 
tivitat turística. 

- .  
Societats tar is tes potencia;^ 
d' origen (demanda supressiva - efectiva) 

Forca de treball 
hf is tes  
Forca l e  treball d'mw 

Destinacib Force de treball local 
Poblacio resident en irea de destinació (locals 

i d 'awu amb residencia pennznen:) 

, . . . .  
! (familia, amics, veins, etc.) 
, Grups no governamentals (conservacianistes 
i i vinculats al desenvoiupamentl 
; Poblacic resldent propera - forn Q 1'8rca 

dealicac6 
I Politics, gestors i admiiirtndors 
i Agents de colnerc (proveidors de la destinacio) 
: Gnps no go~emamentals (consen;leionistes 
: . i r icola ts  al d e s ~ i u p a m e n t )  

Quadre 1. Els actors del sistema turístic. Elaboració prbpia. 

Per a aquesta finalitat, és necessari precisar qui 
són els involucrats que esdevenen aixi els subjec- 
tes de l'estudi antropolbgic del turisme (NASH, 
1996, pig. 1 1). Considero, per tant, que seran tots 
aquells altres que tenen algun paper o que es 

1. Aquesta compilació de textos té el seu origen en el 
grup de treball sobre turisme que el 1974 es reuní amb 
ocasió del congrés anual de 1'Arnerican Anthropological 
Association a Ciutat de MPxic. En gran mesura, l'inspira- 
dor (i participant inicial) d'aquest grup fou el treball de 
Theron NÚñez "Tourism, tradition and acculturation: 
weekendismo in a mexican village" (1963). 



veuen afectats en i per un  escenari turístic deter- tant que esti continuament exposada al contacte 
minat (vegeu quadre 1) .  Agrupar-los, sense consi- cultural i respon, cn darrer terme, del grau de sa- 
derar-10s en absolut com a homogenis, la població tisfacció del visitant pel que fa a la destinació i els 
resident (locals i d'arreu que hi resideixen de ma- seus productes associats. Dit d'una altra manera, 
nera permanent), turistes i treballadors d'arreu és la trobada directa o indirecta entre les cultures 
(generalment, temporers), als quals s'hauria d'a- i variacions cultur,ils involucrades en el procés tu- 
fegir que en no poques ocasions els grups humans rístic, el que ocasionari els diversos modes d'im- 
residents en arees no necessiriament properes a pactes sociocultur~ls i gran part dels socioeconb- 
la destinació turística (irea d'influkncia directa mics. 
-visitada- i indirecta -zones generadores de turis- Assumint aquekta afirmació cal preguntar-nos 
tes i treballadors d'arreu-) i altres amb interessos qui? és el que fa diferent la trobada en una situa- 
més o menys que depenen del desenvolupament ció turística. En termes generals els individus o 
turístic. Cinc grups i un  nombre indeterminat de grups interactuants tenen papers que són comple- 
cultures, subcultures i variacions culturals, tots mentaris i són ortentats instrumentalment (CILI- 
subjectes a possibles alteracions -impactes sorgits BERTI, 1993, pig. 1).  D'aquesta manera, un  dels 
de les relacions establertes entre si i amb els pro- participants fa algun requeriment de béns, d'in- 
ductes que s'ofereixen- consumits en el procés formació o serveis, i l'altre, plasmant el paper que 
turístic, a més d'altres no immediatament suscep- institucionalment i empresarialment li correspon, 
tibles als canvis ocasionats pel turisme. Els inte- acompleix amb all6 sol.licitat a canvi d'algun tipus 
ressos de tots es troben en la destinació. de remuneració. Aparentment, una practica habi- 

tual en la vida quotidiana com a consumidors. E1 
problema sorgeix quan una part i l'altra de la re- 

Trobades: veus compartides o guirigalls? laci6 estan clarament definides, és a dir, l'un és tu- 
rista i l'altre, eufe~nísticament parlant, arnfitrici. El 

~0t .s  vivim en grup, som actors que contínuament client-turista manté un nombre de trobades limi- 
estem interrelacionant-nos en contextos determi- tat amb la mateixa Persona 0 grup de la contra- 
nats i, per aixb i amb aixb, mantenim de forma part, mentre que ('1 flux de visitants (nombre i fre- 
constant un  paper en el joc d'influir i ser influit en qükncia) 'atks' ~( '1s amfitrions &, almenys esta- 
i pels altres i en i per l'entorn. Com a grup com- cionalment, molt més gran. 
partim valors, creences, hibits, normes i costums, Els residents, nnés que com a persones concre- 
que ajuden a fer que les trobades amb aquests a]- tes com a grup, pxenen 'estils' d'interacci6 que els 
tres considerats els nostres iguals siguin més tran- són Útils per a ac1ueSteS relacions efímeres, i e11 
quil.les, més satisfactbries i més beneficioses per a desestimen d'altrcs que puguin ser-ho per als con- 
les parts implicades. Les diverses maneres dren- tactes cara a cara més quotidians, prefixant-10s a 
culturació i lfestructura social precisa en qui? ens mode d'estereoti~rs. De fet, el contacte, el diileg 
ubiquem marcaran, en gran mesura, els nostres establert ve determinat Per aquests estereotips 
actes. Per6 la societat ha desenvolupat a més una que, entre altres coses, delimiten una s@rie de 

implia gamma d'elements (des de la publicitat in- fronteres simbblirlues que s'enforteixen a través 
directa als mitjans de de masses) de la repetició i la intensitat de les trobades. 
destinats a condicionar no solament les nostres Ser l'un o l'alt~e, turista o amfitrió, de manera 
decisions sinó també la nostra el corn, diferenciada i senipre en el context de les cultures 
quan i per contemplem el a nosaltres matrius, implica diferents assumpcions, expectati- 
mateixos i a la resta dels seus inquilins. ves i procediments interpretatius que condueixen 

Per al turisme, la conjunció -les trobades- direc- a formar identitats socials concretes3 amb posicions 
ta o indirecta dels grups participants en el sistema específiques en ulna estructura social donada, que 

condueix inevitablement a ltaculturaciÓ,2 que almenys en el cas dels residents es veur& aiterada" 
afecta en gran mesura la resident, en com a conseqÜ&ncia de les relacions directes O in- 
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directes entre aquests grups -en ocasions, Ptnica- 
ment diferents i amb llenguatges diferents-. En 
destinacions consolidades, o relativament joves 
per6 amb actors 'formats' turísticament, aquestes 
identitats són perfectament articulades i capaces 
d'actualitzar-se al ritme que imposa el sistema tu- 
rístic. 

D'aquesta manera, estereotips i identitats s'in- 
clouen en les estratkgies econbmiques i socials 
dels grups residents, conjugant els aspectes estitic 
i siriiple dels primers amb la complexitat i dina- 
niisme de les segones. Una combinació (un plura- 
lisme estratkgic, en paraules de Giraud, 1987) que 
firis al moment ha donat bons resultats per a l'ex- 
plotació del turista com a recurs, en tant que gran 
part de les trobades estan marcades per la inten- 
ció, niés o menys explícita, d'obtenir un benefici 
per un  bé o servei prestat, d'una part, o d'aconse- 
guir la miixima complaenca pel que s'ha pagat, de 
l'altra. La repetitibilitat s'ha tornat quotidiana, tan 
habitual que arriba a formar part, juntament amb 
el turista, de l'entramat sociocultural local (EDEN- 
SOR, 2001, phg. 6 1). Lluny resta la presentació del 
turisme com una via per al "contacte intercultu- 
ral", afavoridor de la pau i l'enteniment entre els 
pobles. 

Els antropblegs han argumentat en moltes oca- 
sions que les relacions entre turistes i locals són 
asirni'triques (STRONZA, 2001) en termes tant 
econi~mics com pel que fa al poder o domini, vin- 
culat sobretot amb la distinció de l'ocupació del 
temps d'oci enfront del temps de treball per satis- 
fer l'oci d'altres, per6 aixb no implica que la po- 
blació local-resident accepti de manera passiva un 
paper que li ha estat assignat des de fora. Les tro- 
bades, sense cap mena de dubte, tenen un impor- 
tant component d'obligació-imposició, pel que fa 
a les alternatives econbmiques al turisme (si és 
que existeixen com a negoci global i fonament per 
als desenvolupaments locals del segle no són 
ficilment a l'abast de tots. Perb és necessari parar 
atenció en altres variables que poden fer-nos veu- 
re aquestes trobades com a processos de negocia- 
ci6 i, fins i tot, com a elements lúdics. 

Malgrat el rebuig social i el menyspreu a l'eti- 
queta per part de les destinacions, el turisme se- 
xual (BOWMAN, 1989; CRICIC, 1992; HARRISON, 

1994; ~(RUHSE-MOUNTBURTON, 1995; LEHENY, 1995; 
MEISCH, 1995; OPPERMANN, 1999) pot servir-nos 
d'exemple per explicar el que s'acaba de dir. El tu- 
risme sexual és practicat en quasi totes les desti- 
nacions de certa irnportincia, tant per homes com 
per dones i tant per joves com per persones en 
edat madura. L'estereotip de l'home gran que cer- 
ca noies o joves en irees deprimides no deixa de 
ser un  consol per a la població dels pai'sos econ6- 
micament desenvolupats, ja que amb aquest este- 
reotip s'exclou la immensa majoria de la població. 
Sense ser el principal motiu per fer el viatge, es 
considera la gratificació sexual -no necessiria- 
ment sota la forma de prostitució-, o la seva fan- 
tasia, com una bonificació a l'experi2ncia turística 
(~(RuHsE-M~UNTBURTON, 1995). En aquest sentit, 
el turista sexual pur és escis i, en general, el que 
cerca el sexe necessita la ficció o l'autoconvenci- 
ment de l'espontane'itat i l'intercanvi emocional 
genuí (O'CONNELL DAVIDSON, 1996) per obtenir un  
grau acceptable de satisfacció. 

S'imposa així una distinció entre irees-destina- 
cions amb desenvolupaments econbmics precaris 
i aquelles que generalment es cataloguen en el 

2. Processos i esdeveniment que provenen de la con- 
junció de dos o més cultures, separades i autbnomes en 
principi. Totes les cultures implicades estan afectades 
(HUNTER I WHITTEN, 198 1, pig. 4). 

3. Lluny de, simplement, destruir les cultures locals, 
una conseqiiPncia directa i no intencionada del turisme 
(FRANICLIN I CRANG, 2001, pig. 10) ha estat la seva inter- 
venció en la construcció de la identitat local, aixb és, la 
constant creació i recreació del sentit de pertinenca, pas- 
sat, lloc, cultura i possessió. 

4. No esta comprovat (no en conec un nombre d'estu- 
dis suficient) que es doni el mateix efecte referit als tu- 
ristes i les seves societats de procedencia, per6 sembla 16- 
gic pensar que si un nombre suficient d'individus d'un 
grup donat passa pel procés de conversió a turista, visita 
una destinació concreta i torna a l'origen, hauria de fer- 
se notori algun tipus de canvi en valors, consideracions 
de l'altre, cosmovisions etc. 

5. És necessari comprendre que el turisme, i més en 
les noves modalitats més sofisticades que anomenem al- 
ternatiu, no necessita de grans recursos i infraestructu- 
res. Un paisatge amb arbres, un desert, les restes del sec- 
tor industrial, una ciutat o el que en resti, poden ser la 
base d'una nova Brea per a la visita. Cercar l'experikncia 
autentica, única i emocionalment satisfactbria, és en oca- 
sions llancar-se al buit. 



Primer Món. Per als segons, l'exercici del sexe no estan lligats ni a un  temps ni a un  espai con- 
amb el turista duu en la major part dels casos un  crets, ni a una quantitat de diners contraprestata- 
intercanvi econbmic directe, aixb és, l'exercici de ris, ni a la distancia professional marcada per 
la prostitució en qualsevulla de les seves formes, aquella activitat, la qual cosa no és problema per- 
un  treball aquest que en no poques ocasions fan qui. sigui considerat un impacte indirecte (i gene- 
homes i dones també forans en les destinacions ralment secundali) del turisme. Es tracta, doncs, 
(xarxes més o menys organitzades que tracten d'una manera de trobada negociada, en la qual 
amb immigrants). A aquests caldria afegir, en una ambdues parts interactuants poden obtenir un  be- 
proporció molt menor, aquells contactes de locals nefici, més enlli de la remuneració immediata i 
amb forans que podrien comprometre bé rela- concertada, a mig termini. 
cions de caricter espontani vinculat a l'oci i el El turisme sexual, en totes les seves versions, és 
gaudi momentani, bé relacions més duradores, possible perqui. quan un és un  turista perd part de 
que inclouen més d'una visita, viatges al país d'o- la identitat originiria, l'organització, els usos i les 
rigen del turista i, fins i tot, la formació d'una pa- maneres diiries. Uoci, l'aventura, la recreació, el 
rella estable. descans, el descobriment, entre altres motivacions 

Amb tot, en aquells pai'sos en els quals la individualment preses o en qualsevulla de les 
distincia econbmica entre turista i local és més combinacions possibles, englobaran i es veuran 
marcada, el sexe pot ser vist com un negoci, una reflectides en el seu temps, en les seves activitats i 
font d'ingressos complementiria o una forma d'a- en els seus comportaments. Se situa en un indret 
c'umulació de capital, una sortida a la situació de ambigu, en el qual les característiques sociocultu- 
precarietat viscuda, una possibilitat de relacionar- rals de partida es veuen disfressades, quasi invisi- 
se amb estrangers i, també, una expressió de ser- bles, amb la qual cosa fuig de les classificacions 
vilisme i dominació (la trobada com a obligació). que poden ser aplicables en una situació i posici6 
Com es pot veure, la coincidkncia amb I'altre grup convencional. Resulta que, quasi per sorpresa 
de destinacions és solament en part. És en aques- -encara en el fons s'espera que sigui així- el turis- 
tes irees on podem avaluar millor l'expressió més ta est& en un ambient que l'incita a desinhibir-se, 
aberrant de la dominació a través dels casos de pe- a expressar-se a través de diverses manifestacions 
dofília, en quk alguns aprofiten, en gran mesura, i comportaments llunyans als que li poden ser 
el seu poder enfront d'uns altres que depenen del usuals perb que en aquest nou ambient -dfaltra 
corners del seu cos per al manteniment diari (LE- part ja conegut- són habituals. Canvien, quasi de 
HENY, 1995). manera casual, les maneres de vestir, de menjar, 

Perb una altra forma, aquesta vegada amb in- de beure, de relacionar-se i de divertir-se, a mgs, 
tercanvi econbmic 'endarrerit', i que ha exigit una per tant, dels seus horaris. No té un estatus, un rol 
alteració important en els valors i concepcions 'de per acomplir davant i envers els altres, simple- 
]'altre', és la recerca per part de dones relativa- ment comparteis un  temps limitat amb els que 
ment joves de relacions d'espectre més ampli, en ara formen un conjunt d'individus que estan, més 
les quals el sexe és sempre una part important, o menys, en idi.rttica situació. 
amb turistes barons grans (O'CONNELL DAVIDSON, D'antuvi, el turista ha suspks l'ordre i l'estruc- 
1996). En aquests casos, l'objectiu és clarament tura social quotidiana i, igual que canvia aquelles 
establert, i se cerca la possibilitat d'obtenir una as- maneres, també és freqüent deixar darrere les 
seguranca econbmica a mig termini (transferh- prohibicions, els tabús i les pors. Bs, per una tem- 
des econbmiques, compra de béns, repetició de porada, un personatge preeminent i se li perme- 
visites) o la consecució d'un visat que atorgui ac- ten certs luxes i excentricitats, exclusivament 
cés al país d'origen d'aquell (generalment per ma- -dins dels límits legals de la destinació- és limitat 
trimoni). En sentit estricte, aquesta estratkgia per per la seva capacitat de despesa. Aquesta situació 
usar el turisme, per ambdues parts, no és una for- transitbria és la que, tret de psicopaties, duu mol- 
ma de prostitució, en tant que els 'serveis prestats' ta gent a express~ir obertament els seus desitjos se- 
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Malgrat les estructures diferenciades, la trobada que impulsa el 
turisme significa el desenvolupament d'actius processos 
d'aculturació, especialment en els grups receptors, la qual cosa 
comportari, entre altres, impactes tant en l ' imbit sociocultural 
com en l'econ6mic. Fotografia: turistes en el Perú. (A. Santana) 

xuals i a tractar de satisfer-10s relacionant-se amb 
altres turistes, residents o professionals. Perb és 
necessari que pensem, almenys per un  moment, 
que els pai'sos generadors de turistes són també 
punts dfatracciÓ turística. És a dir, no m'estic refe- 
rint a estranys, quasi extraterrestres, distants de 
les nostres vides quotidianes. Avui treballes per a, 
i dem& ets, el turista. 

Quelcom més sobre les trobades: de 
tornada amb la cultura tradicional 

Un element ocult a molts ulls i sempre present en 
les trobades el formen, en conjunt, els productes i 
les activitats -venudes com a productes- que s'o- 
fereixen als visitants. Una de les seves caracterís- 
ticlues principals la constitueix la seva indissocia- 
ble unió a la imatge que es construeix, promou i 
es ven d'un territori turístic determinat. Perb 
aquesta imatge és sempre plural (en coexisteixen 
diverses sobre una area o recurs concret, de ma- 
riera mis o menys complementhria) i ha d'adap- 
tar-se i readaptar-se a les demandes del mercat i 
cls seus clients potencials. La destinació, poc a 
poc, va seguint el motlle que la imatge li marca i 
quc la demanda li assigna. 

Una conseqii6ncia directa d'aquests ajusta- 
ments es manifesta a través dels impactes rutina- 
ris del turisme sobre les poblacions receptores. 

Els trets tradicionals de les cultures han estat usats pel turisme 
per afavorir-ne l'expansió, situació que recorda que aquest és 
u n  fenomen que s1inscriu en la 16gica del mercat, i que 
I'element clau del procés és la planificació i la gestió 
participativa, les quals poden arribar a minorar els possibles 
efectes negatius sobre les poblacions aut6ctones. Fotografia: 
records típics de venda en els indrets turístics. (A. Santana) 

Amb l'objectiu fonamental de maximitzar els seus 
beneficis, de rendibilitzar les trobades, i de mane- 
ra quasi inconscient i imperceptible en u n  tall 
sincrbnic, es van fent ajustaments que afecten, fo- 
namentalment, els valors (canons de prestigi so- 
cial, reconeixement familiarlgrupal, els estereo- 
tips de si mateixos (URRY, 1996), comportament 
públic, etc.), les relacions, les posicions socials i les 
interaccions productives de la gent. En aquest 
procés és fhcil observar com es recuperen (de ve- 
gades amb una imaginació desbordada) histbries, 
contes i llegendes, festes i esdeveniments cultu- 
rals, que actualitzen la identitat i satisfan la clien- 
tela. 

Per alguns, el reconeixement d'aquests fets 
comporta acceptar que el turisme esta pervertint 
aquelles poblacions en les quals es desenvolupa. 
La comercialització de la cultura, del patrimoni 
cultural en sentit ampli, i els canvis que es fan en 
aquesta mateixa cultura i en la societat d'acollida, 
ofereixen com a resultat, bé una caricatura d'a- 
quest grup i els seus recursos tradicionals, bé un  
estil de vida clbnic del dels seus visitants. En qual- 
sevol dels casos, un  grup ficat en la globalització- 
homogenei'tzació. 

Fa la impressió que aquest punt de vista obser- 
va les cultures locals com ens esthtics i els grups 
socials portadors com a incapaqos d'adaptar-se als 



canvis. 0, el que seria pitjor encara, que aquests 
grups i cultures haurien de restar fixades en una 
determinada tradició, a tall de museus vivents, 
com a reserves d'un passat real o imaginari, per a 
1'6s lúdic, polític i identitari de nacionalitats, estats 
i governs. 

La cultura, com a tal abstracció, reflecteix un 
model ideal que inclou un conjunt d'elements 
tant observables com no observables, que són 
apresos, traspassats d'una generació a la següent. 
Integrada internament en un tot organitzat en 
mbduls específics, o subcultures, condiciona des 
del tipus d'humor i l'expressió de les emocions 
fins a l'estktica i la moral dels seus participants. 
Aquests, com a subjectes de la cultura, no en po- 
den ser considerats elements passius, simples 
autbmats que la consumeixen i transmeten; ans al 
contrari, les seves experiencies i vivencies, les se- 
ves petites i grans adaptacions, les seves estrat& 
gies de supervivkncia, els fan agents de la innova- 
ció i el canvi, i transmeten la seva prbpia argu- 
mentació cultural, per6 sempre amb lleus -o 
grans- modificacions per als continuadors del 
grup. 

Que la cultura esti sent comercialitzada és un 
fet observable, sobretot amb les diverses formes 
que pren el turisme alternatiu en la seva deman- 
da d'experiencia i autenticitat. Perb aquest no és 
un  procés exclusivament generat pel turisme. 
L'art, la tradició, l'arquitectura, la gastronomia, 
e:c., ja fa diverses decades que són inserits en el 
mercat, segons les modes i rituals de caricter 
iclentitari estesos entre els grups econbmicament 
solvents de la societat occidental. Encara que es 
tracti de formes de consum substancialment dife- 
renciades (DEWAILLY, 1998: 126), el turisme, fins a 
cert punt, ha obert aquests desitjos determinats a 
conjunts de població més amplis, afegint un  nom- 
bre considerable de clients potencials capacos de 
pagar pel consum físic i visual (1-SHENBLATT-GM- 
BLETT, 1998, pag. 17) d'allb funcionalment en de- 
sGs, el territori, la rulna o el fragment cultural 
(encara que sigui aquest una reinterpretació ajus- 
tada esteticament). 

Els grups locals, majorment externs a les grans 
urbs, han sabut adaptar-se -o han estat impulsats 
a la nova situació- per explotar u n  nou recurs 

productiu (el turista domkstic, nacional i interna- 
cional). Aquesta adequació, en gran mesura a 
causa de la millora de les condicions econbmi- 
ques, comporta canvis en l'estructura social que, 
en ocasions, desemboquen en un procés de deses- 
tructuració -reacc*iÓ- reestructuració de conse- 
qükncies variades: modificacions en les relacions 
de velnatge, augment de la competitivitat, canvis 
drastics en les estratkgies de les unitats dom6sti- 
ques i productives, abandó de les tasques tradicio- 
nals, etc., amb resultats no homogenis. En la pla- 
nificació i gestió -participativa- d'aquest procés hi 
ha la clau per minorar els impactes negatius ge- 
neralment associats al desenvolupament turístic. 

Attfield (2000, pig. 100) indicava que la il-lusió 
del que és autkntic és més rendible que allb explí- 
citament fals. El turista consumeix aquells ele- 
ments culturals modificats quasi expressament 
per a ell, perb tanibé ho fan, més o menys a curt 
termini, els mateixos actors socials. En termes ge- 
nerals, i tret d'excepcions del tipus parc temhtic, 
per als uns i per als altres la replica consumida, la 
reinterpretació (reinvenció), és tan vilida, tan 
autentica, com l'original. Si s'abandona l'etnocen- 
trisme, l'urbscentrisme en la majoria dels casos, 
que prima la conservació -congelació natural, cul- 
tural i social- soble les persones, potser, solament 
potser, es pugui veure la comercialitzaciÓ turisti- 
cocultural com una forma d'adaptació i no com 
una alienació o depravació d'un poble i10 el seu 
patrimoni. 

Conclusions 

Els impactes del turisme tenen el seu origen en la 
possibilitat de rebre turistes, la preparació de 1'i- 
rea i la construcci6 dels productes destinats a una 
clientela determinada. Abans, fins i tot, que el pri- 
mer turista aparegui en escena. Bs freqüent que 
estiguin motivats, en la majoria de les ocasions, 
per agents externs, organitzacions i institucions 
que, aprofitant l'estela de les noves demandes tu- 
rístiques, veuen l ,~ potencialitat d'un territori per 
ser comercialitzat. Són suficients algunes consig- 
nes, projectes i inversió no privada, perquk alguns 
emprenedors prenguin la iniciativa (un petit res- 



taurant, un  lloc d'allotjament, publicitat d'un pro- vilismosn (phg. 339-403). Madrid: Endymion, 1992. 

ducte artes& rehabilitació d'alguna construcci6, Dewailly, Jean-Michel. ((Images of heritage in rural re- 
gions)). A: Butler, R.; Hall, M. i Lenkins, J. (eds.). Tourism 

' 'efecte la prAc- and reucarion in areas 123- 137)  Chichester: 
ticament en cap cas és possible determinar quins John Wiley and Sons, 1998. 
dels canvis Ocorreguts ho són per ~0Xl~eqÜPn~ia Edensor, Tim. ((Performing tourism, staging tourism: 
directa-indirecta del turisme en exclusiva. L'expo- (re)producing tourist space and practicen. Tourist Studies, 

sici6 a la globalització és Amplia i variada, les mo- (2001) phg. 59-82. 
Franklin, Adrian i Crang, Mike. ((The trouble with tou- dificacions en els patrons culturals i les identitats, 

rism and travel theory?)) Tourist Studies, (2001) 1 ( l ) ,  phg. 
també. 5-22. 

El recurs turístic, en totes les seves formes i co- 
lors, s'ha manifestat com un potent factor per im- 
pulsar el desenvolupament. Evidentment, com 
tlualsevol altra activitat productiva, té els seus ris- 
cos i incertituds, per6 en general els residents ten- 
deixen a adoptar actituds positives (ANDERECIC I 

VOGT, 2000, pig. 28), de manera que enalteixen 
les seves bondats i deixen en un segon termini els 
seus inconvenients. D'aquests, els més importants 
serien el mateix cicle de vida de les destinacions- 
productes i la dependkncia Única del turisme per 
al sosteniment de la ~oblació. En teoria, el conei- 
xement etnogrAfic dels grups implicats, la seva 
participació, la determinació clara dels seus clients 
potencials i l'aplicació de lrexperiPncia acumulada 
en els estudis del turisme des de les ci6ncies so- 
cials, podrien contribuir a minorar aquests efectes 
negatius per la implantació de formes d'activació i 
ils sostingut dels recursos turístics, en sentit ampli. 
Perh en la prictica, la decisió final és en mans dels 
gestors i polítics implicats. 
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